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IK HEB EEN BOEK GELEZEN OVER PRIESTERS 

 

Onlangs kocht ik het pas verschenen boek: ‘Roomsen, dat zijn wij! 

Priesters in Nederland’ van de hand van Gerry van der List. De schrijver 

in kwestie is redacteur van Elzeviers Weekblad. Dit is zo’n boek dat ik in eén ruk 

uitlees. Dat komt natuurlijk omdat jezelf priester bent en omdat alles wat erin staat 

méér dan herkenbaar is. In het boek kom je allerlei soorten van priesters tegen zoals: 

de wijdeling, de rector, de missionaris, de bisschop, de kapelaan, de pastoor, de 

curieprelaat, de pater, de vicaris, de laatgeroepene, de mediapriester, de dwarsligger 

en de afhaker. Allerlei geestelijken zoals kardinalen en zelfs onze oud- pastoor pater 

Leo van Ulden (die ook een stevig woordje meespreekt) passeren de revue. Bij 

bepaalde types voel je je meer thuis, maar dat was vroeger volgens mij ook zo. Toen 

had een pastoor van een grote parochie meerdere kapelaans en daar was altijd wel 

ééntje bij die je lag en die je begreep. Ik hoor pater Stolk in Bolsward nog vertellen 

over iemand die hij moest bedienen en die tegen hem zei: ‘Ik wil u niet, maar die 

dikke pater!’ Waarop hij snedig antwoordde: ‘Dan ga ik die meteen halen, want je 

kunt nu nog kiezen!’ Tegen mij zei hij: ‘En nu moeten ze het alleen doen!’  

Het boek geeft een treffend beeld van wat er leeft onder de huidige geestelijkheid. 

De meesten van hen werken hard en met grote inzet in de nu qua oppervlakte veel 

grotere parochies. Automatisch kom je ook op het spoor van je eigen roeping en je 

eigen plek binnen de Kerk. Zo voel ik me persoonlijk zeer thuis bij de 

missionarissen met een vaak wat bredere kijk op het dagelijkse leven en de 

plaatselijke cultuur, maar ook bij degenen die houden van een stijlvolle liturgie 

waarin menselijk nabijheid, schoonheid van het kerkgebouw, goede zang en 

orgelspel en een goed verzorgde verkondiging prima samen kunnen gaan.  

Er is veel veranderd in de laatste vijftig, zestig jaar, maar wat blijvend is de Goede 

Boodschap van het Evangelie die mensen wijst op het werkelijk waardevolle; het 

leven zelf, het onderdeel zijn van een gemeenschap en vooral de inzet trouw en 

betrokkenheid bij de naaste. Daarom zou het mooi zijn dat er binnenkort ook een 

boek verschijnt over ‘gelovigen’! Hoe beleven zij vandaag de dag hun geloof. Hoe 

zien zij de toekomst?  Het sluit mooi aan bij de openheid van onze huidige paus 

Franciscus! Vroeger waren gelovigen objecten van zielzorg, maar als het goed is 

zijn zij de dragers van de gemeenschap en niet alleen de priesters, pastoraal 

werkenden en diakens. Die komen uit de gemeenschap voort zoals ikzelf uit 

Bolsward. Ook zou het mooi zijn als er boek verscheen over de pastoraal werkenden 

die veel en goed werk verrichten. Alleen al om naar hen toe een stuk waardering uit 

te spreken als geroepenen. Uiteindelijk zijn we allemaal op onze wijze priester, 

herder en leraar. Laten we dat blijven doen. Dan houden we de goede Geest erin! 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD
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OPENING TSJERKEPAAD 2022 

 

Wij ontmoeten u graag bij de opening van Tsjerkepaad 2022 op 

zaterdag 25 juni in de Sint Martinuskerk, Singel 62 in Sneek 

 

PROGRAMMA 

13:30u: Inloop met koffie en thee met in de kerkmuziek van harpiste  

Marije Vijselaar 

14:00u: Openingswoord door ds. G. Groeneveld 

14:10u: harpiste Marije Vijselaar 

14:20u: gastspreker Sible de Blaauw: Wijdingen van diverse kerken in Fryslân 

14:40u: orgelmuziek: beide orgels worden bespeeld door  

pastoor Peter van der Weide en Bob vd Linde 

14:50u: Pastoor Peter van der Weide over 150 jaar kerkwijding en de activiteiten  

in het jubileumjaar 

15:00u: harpiste Marije Vijselaar 

15:10u: Marjo Vuist over de activiteiten voor jongeren dit seizoen 

15:20u: Dankwoord door Ds. Groeneveld en afsluiting met het gezamenlijk zingen  

van het Tsjerkepaadliet  

15:30u: Gelegenheid om de kerk te bezichtigen  

o.l.v. Sible de Blaauw en een samenzijn  

met een borrel en hapjes in de tuin 

 

Van harte welkom 

 

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 datum is 6 juli van 13.30 tot 14.30 u.  

Inleider: Pastoor P. van der Weide  

U bent meer dan welkom.  

PAROCHIEBERICHTEN
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SINT MARTINUSKERK SNEEK 150 JAAR 

 

Vooraankondiging: 

 

Thomas Quartier osb en  

Classis predikant Wim Beekman  

te gast in onze parochie 

 

 

De Benedictijnse monnik Thomas Quartier osb en Classispredikant Wim Beekman 

zijn uitgenodigd om te spreken in het kader 150 jaar kerkwijding in het perspectief 

van de toekomst van onze Sint Martinuskerk in Sneek.  

De avond is op vrijdag 14 oktober in de Sint Martinuskerk van Sneek. Nadere 

informatie volgt. Maak de avond al in de agenda vrij! Het is de moeite waard! 
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VIERINGEN 

 

Zondag 12 juni 2022     1e Heilige-Communie viering 

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor Peter vd Weide  

en Pastor Foekema 

Koster John Weel 

  Intenties: Bouke en Ginie Rijpma-Popma 

Folkert Kuipers en Stientje Kuipers-Zijlstra 

Hedwig Kuipers  

Jaargetijde Jacob Landman 

Voor een 60-jarig huwelijk. 

Zondag 19 juni 2022     Vormselviering Sint Martinuskerk Sneek 

 11.00 Vormselviering in Sneek  

olv pastoor van der Weide en pastor Foekema 

  Intenties: Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 

Familie van der Weij  

Sibbel Witteveen-Asma 

Zaterdag 25 juni 2022 

 19.30 Woord- en Communieviering olv Dominicus Kamsma  

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar: Oane 

Koster: Sicco Rypma 

  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Jaargetijde Giny van der Weij 

Harmen Witteveen 

Hedwig Brandsma-Ydema 

Jan Witteveen 

Overleden ouders van der Meulen-Melchers 

Jantje Mulder 

Zondag 3 juli 2022       Viering met Kinderwoorddienst 

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Misdienaars: Mette, Harm. Acoliet: Jan 

Koster: Sicco Rypma  

  Intenties: Overleden familie Sikkes-Bekema 

Willem Kroon 

Jaargetijde Sikke Brandsma 

LOCATIE BLAUHÚS

 



6 

 

 

Uw dierbaren herdenken  

U kunt d.m.v. een misintentie overleden of zieke dierbaren herdenken tijdens een 

viering in onze kerk. We bidden dan voor hen tijdens de voorbeden. 

 

Locatieraad Sint Vitus parochiebestuurblauwhuis@live.nl T 06 3890 9704 

 

Nijs fan de Lokaasjeried 

- De firma Koers bringt yn juny ferhurding oan op tsjerkhofpaden fan 
Blauhûs en Snits. De paden binne tenei better tagonklik en hast frij fan 
ûnderhâld.  

- It gers komt wer moai op yn de pastorietún. It perk foar de pastorie wurdt 
wer beplante, we tinke oan hortensia’s. 

- Snein 22 maaie wie der in bysûndere plechtige fiering mei Byzantijns koar, 
hast 200 minsken yn de tsjerkebanken en gesellich kofjedrinken yn de 
pastorietún. Foto’s steane op facebook @sintantoniusparochie  

- Freed 10 juny geane we te farren mei it pastores, parochybestjoer en alle 4 
lokaasjerieden.  

- Sneon 18 en snein 19 juny is der wer Túnfeest yn de pastorytún. Programma 

sjoch www.tunfeestblauhus.nl  
- Fan july oant en mei 10 septimber is der wer Tsjerkepaad, dan binne der 

alle sneonen wer frijwilligers aktyf om minsken yn ús Sint Vitus te 
ûntfangen. It provinsjale tema is ‘voor  jong en oud’.  

- Sneon 10 septimber is der wer Iepen Monumintedei, tegearre mei Westhim 
en Greonterp.   

 

Oant sjen  yn en by de Sint Vitus 
 

In memoriam Gretha van der Meer-Bootsma 

 

Op bevrijdingsdag 5 mei namen we vanuit de kerk dankbaar afscheid van Gretha 

van der Meer-Bootsma. Gretha is geboren in Roodhuis in 1926, 96 jaar geleden, 

een heel leven aan verhalen. Door de kapperszaak en de winkel die ze zelf bestierde 

kende ze heel veel mensen in en om Blauhús. Een leven van hard werken en dat zat 

Zaterdag 9 juli 2022 

 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor  

Lector: Maria Zonderland 

Misdienaar: Hendrik 

Koster: John Weel 

  Intenties: 

Matheus Hobma 

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
http://www.tunfeestblauhus.nl/
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misschien ook wel wat in de familie, van haar eigen heit en mem meegekregen. Als 

jong meisje was ze al aan het werk in een huishouding en daar ook in de kost. Zo 

ging dat in die jaren. Ze leerde het vak van coupeuse en heeft daarin ook veel voor 

mensen gedaan.  Ze had wel handwerkjuf willen worden want wat ze in haar hoofd 

had, konden haar handen maken; In het gezin was iedereen altijd ‘kreas yn’e klean’, 

maar ze maakte ook de kleren voor carnaval. Zo werd er ook een tent in elkaar 

genaaid voor de kinderen, een poppenhuis compleet ingericht en zelfs de jakken 

gemaakt voor de blauhúster dakkapel. Niets was teveel. En ze heeft het lang gedaan, 

maar de laatste jaren wilde de handen niet meer en bleven naald en draad liggen.  

 

Ze trouwde met Age van der Meer. Ze hadden het goed samen en maakten een warm 

thuis voor de kinderen Yme, Suze, Nico en Johan. 63 jaar waren ze met elkaar 

verbonden, dat zegt wel iets over de onderlinge trouw en verbondenheid. Als mem 

was Gretha heel duidelijk, maar er kon toch ook altijd veel. Een week er op uit met 

de boot of zelfs het voetballen in huis. Het zal vast en zeker een drukke huishouding 

geweest zijn, de opgroeiende kinderen, en de zaak die altijd open was. Zelfs op 

zondag na de mis nog klaarstaan als er mensen langskwamen. Eigenlijk was ze 24 

uur op een dag bezig. Gretha was een  warbere vrouw. Zo was ze ook vele jaren 

vrijwilligster in het Teatskehus. Maar het genieten was er ook. Natuurlijk van de 

tuin en de bloemen, van het zingen op het koor waar ze zo lang lid van is geweest.  

Gretha was ook een vrouw met een duidelijke mening. Ze hield een gesprek wel 

pratende. En wat niet gezegd werd legde ze vast in haar dagboeken. Vanaf 1978 tot 

2017 hield ze die trouw bij. Elke dag een klein verhaaltje beginnend met het weer 

en dan de gebeurtenissen in het gezin, in blauhús, een familie-uitje.  

 

Ook de verdrietige dingen: het afscheid van Nico en van lytse Age. Persoonlijke 

gedachten toevertrouwd aan het papier, een kostbaar bezit. Als haar man minder 

wordt is er die onderlinge zorg voor elkaar tot het laatst aan toe. En daarna wordt 

het wat stiller. Maar Gretha van der Meer blijft de vrouw die ze is, een vrouw ook 

met een groot hart, zorgzaam en betrokken. De laatste jaren in het Teatskehús werd 

haar wereld kleiner. De dingen steeds wat minder kunnen onthouden.  

 

Maar wat mooi dat ze tot het laatst in haar eigen dorp kon blijven wonen. In de 

afscheidsviering werd voor haar het Ave Maria van Schubert gespeeld en het koor 

zong de liederen die ze zelf zo vaak heeft meegezongen. De kleinkinderen staken 

voor haar de kaarsen aan en vertelden over een lieve beppe.  

Dat Gretha van de Meer Bootsma nu weer verenigd mag zijn met haar man Age en 

mag wonen in het licht bij God. Wij wensen de familie en allen met Gretha 

verbonden heel veel kracht en sterkte toe.  

 

 Pastor Lucas Foekema  
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1e Communiefeest op 12 Juni in de St. Vituskerk 

Aanvang: half 10. 

 

We zijn alweer enige tijd onderweg met de 1e communie 

voorbereiding. Tialda, Rixt, Iris, Ilse, Werner en Femke komen 

elke maandagmiddag bij elkaar op de pastorie. We hebben een 

speurtocht door de kerk gedaan, toneel gespeeld, verhalen over 

Jezus gehoord en onder leiding van Angelique mooie bloemen 

gemaakt. En nu zullen we met elkaar bezig gaan over het laatste 

avondmaal. Want aan die tafel mogen ook wij aanschuiven. Bij 

Jezus is immers iedereen welkom. Pastoor van der Weide zal ons 

daarover alles vertellen. En dan is het zover. Op zondag de 12e 

hopen we een hele mooie viering te hebben met de kinderen, de 

ouders en families en iedereen in de kerk.  

Het thema van de viering is ‘Stap voor Stap’. Want zo gaat het in 

het leven. Stap voor stap. Je kunt stappen naar elkaar toe zetten om met elkaar te 

spelen of om het weer goed te maken na een ruzie. Stap voor stap kunnen we ook 

Jezus achterna om met vriendschap en aandacht in het leven te staan.  

 

En stap voor stap zijn we inmiddels de 1e 

communieviering genaderd.  

Wij wensen de communicanten een hele mooie 

dag toe. U bent van harte welkom om dit feest 

met hen mee te vieren.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

‘Utsteld Gelok’ yn Blauhúster Pastorietún  

Op freed 8 july om 19.30 oere is in ferhaal fan it ferhaleprojekt Utsteld gelok fan 

Arcadia City of Literature te beharkjen yn de Blauhúster pastorytún yn. Ate de Jong 

lêst dêr it ferhaal Fantasie van een druppel – fan Shamal A Hussein. It programma 

duorret likernôch oardel oere. De tagong is fergees en hoechst dy net oan te melden. 

Nim sels in túnstuoltsje mei.  

Mear ynfo stiet op www.uitgesteldgeluk.nl 

 

IT IS HAST SAFIER Iepenloftspul Legendaryske Vinea Domini Sylkampen  

 

Der dogge mar leafst 30 spilers út Blauhús en omkriten mei oan Iepenloftspul 

‘Legendaryske Vinea Domini Sylkampen’.  
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De spyldagen binne 24, 25 en 30 juny en 1 en 2 july  om 20.00 

oere en wurdt op in unike Lokaasje oan poel It Fliet by 

Greonterp spile (foto). 

Kaarten binne te keap via www.vanplan.nl Ynformaasje sjoch 

www.blauhus.nl 

 

>> We sykje frijwilligers foar it parkearen en bewaking.  

Foar oanmelde en fragen aeltsje.bosscha@hotmail.com 

 

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

22-06-2022 >> verschijnt op 05-07-2022/4 weken 

20-07-2022 >> verschijnt op 02-08-2022/4 weken 

17-08-2022 >> verschijnt op 30-08-2022 

Of in de brievenbus van de pastorie 

Fanfare Blauwhuis presenteert: 

Jeugdkorpsen festival in de tuin van de Sint Vituskerk.  
 

Deelnemende korpsen zijn; Excelsior XS Schraard, Notenkrakers Oudega, Jong 

Excelsior Nijland, Jeugdkorps Concordia Wjelsryp, en natuurlijk Koperkabaal 

Blauwhuis.  

 

Kom luisteren naar dit unieke spektakel, 18 juni van af 11 uur bent u welkom in de 

tuin van de Sint Vituskerk in Blauwhuis.  

De toegang is gratis.  

http://www.blauhus.nl/
mailto:aeltsje.bosscha@hotmail.com
mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

 

 

 

In memoriam   Freek Langeland  

Op 18 april overleed te midden van zijn familie in alle rust Freek Langeland.  

Freek is geboren in 1949 in Coevorden. Hij was het derde kind van Frits en Rita 

Langeland. Freek was een jongen met een brede belangstelling en handig want wat 

hij zag konden zijn handen maken. Hij werkte bij het leidekkersbedrijf. Hij legde 

ook leistenen op kerktorens, een precies werkje en niet ongevaarlijk. Zo werkte hij 

ook aan de kerktoren in Heeg en vanwege het werk verbleef hij in het hotel en daar 

ontmoette hij Cia Gerritsma.  

Het zijn van die prachtige verhalen: Hij vroeg haar of ze niet wilde kijken….’Hoog 

in de lucht, op de kerktoren, want daar had je zo’n mooi uitzicht! En zo is het 

uiteindelijk gekomen’. Ze trouwden op 21 april 51 jaar geleden. Ze hadden een 

gelukkig huwelijk en kregen 2 jongens Richard en Marcel. Ze hadden het goed en 

Freek was een zorgzame heit.   

LOCATIE HEEG

 

Zondag 12 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Blauwhuis 

Zondag 19 juni  Heilig Vormsel 

 11.00 uur Gezamenlijke viering in Sneek 

Zaterdag 25 juni 

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

Zondag 3 juli 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Het gezin Gerritsma had een kleine kruidenierswinkel en een SRV-wagen. En Freek 

ging op de SRV-wagen aan het werk. De zaak was druk en vroeg veel tijd. Gelukkig 

was er Mem Atsje (de mem van Cia) die een spilfunctie vervulde in het gezin. 

Ondanks de drukte kon er ook veel. En de zondag was voor het gezin en gingen ze 

er met de boot op uit. Ook maakten ze prachtige fietstochten, de elfmerentocht, of 

het rondje van Bolsward.  

Freek was er voor z’n zonen. Hij hielp waar het kon en geloofde in hen. Het leven 

gaat natuurlijk verder. De zaak groeide. Freek zette zich er voor de volle honderd 

procent voor in. Hij was een verbinder, kende de mensen van het bedrijf en de 

mensen kenden hem. En ondertussen werd ook het gezin groter, de schoondochters 

kwamen en werden hartelijk opgenomen. Freek en Cia werden pake en beppe en 

ook voor de kleinkinderen was Freek er helemaal; een lieve en grappige Pake, 

eigenlijk voedde pake een beetje méé op. Prachtige herinneringen zijn er ook aan 

de vakanties. Met de boot weg, de surfplank en zeilboot erachter! En samen vissen: 

Papa met z’n zonen. ‘Ieltsjes vange… en dan lekker bakke!...’ Jaren later bleef de 

verbinding en zijn er de prachtige dagen op het eiland ‘Langeland’ in Denemarken, 

en…..samen zeevissen natuurlijk. 

12 jaar geleden bleek Freek ernstig ziek te zijn. Een angstige tijd brak aan. Gelukkig 

gaf een operatie lucht en raakte de ziekte op de achtergrond. Zo waren er nog mooie 

jaren samen met Cia. Met prachtige herinneringen aan de Camper. Helaas kwam de 

ziekte terug en bleek er geen remedie. Maar tot het laatst bleef Freek de man die hij 

was, een verbinder. Het gemis zal groot zijn, en de tijd die je samen hebt is meestal 

korter dan je zelf voor ogen hebt. Maar ‘It wie moai en goed...sa mei mekoar’. Freek 

dacht zelf na over de muziek tijdens de plechtigheid. Het Ave Maria van Rommy, 

maar ook ‘Door Storm en Woeste Regen’ van Ancora… raakte hem! 

‘Bij storm en woeste regen         

Gaat ons hart sneller slaan               

De zee kent veel gevaren          

Maar die - zullen wij doorstaan             

Verlangend naar de golven             

Verlangend naar de zee…’  

Wij wensen Cia en de familie en allen die zich verbonden 

weten met Freek Langeland heel veel kracht en sterkte toe. 

 
Pastor Lucas Foekema 
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VIERINGEN 

 

 

 

      

        

 

 

PM volgende viering zondag 10 juli 

Dit parochieblad geldt voor 4 weken  

Zaterdag               Feest van de H. Drie-eenheid  

11 juni  

 

19.30  

 

Woord-en communieviering door Pastor Foekema  

Lector: Karel                             Collecte: Ida 

Intenties:  

Hyltje en Annie Brandsma- Altenburg, IJsbrand Galema en overleden fam. 

Seakle en Lydia Altenburg en overleden fam. Tom Slooter, Fam H. Brandsma- 

Ketelaar. 

Zondag                  Feest van het H. Sacrament 

19 juni    11.00    Gezamenlijke viering van het H. Vormsel te Sneek  

Op andere locaties is er geen viering   

Intenties :   

Wiebe en Akke Andringa-Huitema Klaas en Agatha Bootsma-Zonderland 

Eduard en Griet Witteveen-Huitema  en overleden fam. Fam H. Brandsma-

Ketelaar, Popke en Alie Andringa-Agricola en overleden fam. Tom Slooter,  

Zondag               13de zondag door het jaar  

26 juni      9.30     Viering van de eucharistie door Pastor Foekema 

Acl: Rein               Misd: Wiebren                   Collecte: Karel    
 

Intenties:  

Lydia Altenburg-Brandsma en overleden fam.Andries en Regina Siemensma-

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

fam. Tom Slooter.   

Zaterdag                14de zondag door het jaar  

2 juli       19.30     Woord-en communieviering met pastor Foekema  

Acl: Anneke  

 

Intenties:  

fam. Popke en Liske van der Werf-Minnema, Tjerkje Huitema, Tom Slooter, Yt 

Bouma-Huitema  

LOCATIE REAHÛS
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MAATJES 

Scheepsmaatjesdag op 23 april in Roodhuis. 

Wat was het een stralende dag voor de scheepsmaatjes en hun maatjes, wat hebben 

ze genoten. Het verhaal ging o.a. ook over Jozef die dromen uitlegde. De dag was 

(bijna)een droom zo mooi. We willen een ieder die als vrijwilliger van Roodhuis 

heeft meegewerkt heel erg bedanken. Zij hebben meegeholpen om dit tot een 

onvergetelijke dag te maken. Het was een dag met een gouden randje. 

Nogmaals heel veel dank.                                                          De werkgroep. 

 

BEELD 

Het valt niet erg op, want U loopt er altijd 

onderdoor als u de kerk in- of uitloopt. Het 

heeft nagenoeg dezelfde kleur als de 

balustrade van het koor, maar het staat daar 

toch al jaren op een sokkel: Het houten O.L. 

Vrouwenbeeldje  met Kind. Het is het een 

bijzondere beeldje .  

De H.Maria staat in de contraposthouding en 

draagt het Kind op haar rechterarm. Ze is 

gekleed in een gegord gewaad met een ronde 

vrij lage hals en draagt over haar linker 

schouder een gedrapeerde mantel. In haar 

linkerhand hield ze een scepter, want die is er 

helaas niet meer.  

Het beeldje is afkomstig uit de eerste kerk op 

de Oude Polle (1709) en tenminste 350 jaar 

oud. Het beeldje werd vroeger gekocht in 

Amsterdam en was toen al niet nieuw. Het 

komt waarschijnlijk uit de inventaris van een oud klooster of van een kerk uit de 

zuidelijke Nederlanden.  

Dit O.L.Vrouwenbeeldje gaat voor een paar weken naar Bergen op Zoom en 

wordt daar tentoongesteld op de jaarlijkse  Maria-tentoonstelling.   

 

ZOMERTIJD  

De kerk is weer op alle dagen open open. Toeristen, fietsers en wandelaars kunnen 

een kijkje nemen in onze kerk en een rustpunt vinden en genieten van de prachtige 

ramen.   

 

DANK 

Dank nog aan het Hartebrugkoor uit Leiden dat  tijdens de viering van 

Hemelsvaartdag voor onze parochie de meerstemmige Eucharistieviering  

verzorgde.  
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 11 juni – H. Barnabas- apostel- feest 
 

    

Bonh. 19.00 Eucharistieviering m.m.v. de Bonifatius 

Cantorij 

 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden 

familie Brouwer-Palsma, Ester Haarsma-Konst, Wies 

Hooijschuur-van den Oever, kloosterzuster Elisabeth Drabbe 

Zondag 12 juni - H. Drievuldigheid – Hoogfeest  

A.Z. 10.00 Voorganger: H. Hiscock 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze  (L); Albert en Fabiola  Alberda  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid b.g.v. een 64- jarige trouwdag, 

Leo Potma, Sjoerd Galama, Anton Konst, Willy Faber, Miep 

Hamersma- van der Leeuw, Pater Rieks Andela, pater Henk 

Brouwer en Ingrid van der Krogt, zuster Antoine Leechburg-

Auwers, Rian Silvius-Griffioen, Suze Westhof, Hessel 

Hanzen 

Kinderwoorddienst: Jolanda Troelstra 

Maandag 13 juni - H. Antonius van Padua patroon van onze parochie 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor onze Sint Antonius van Paduaparochie, 

Hendrika Bakkenes, voor de jarige mgr. de Korte, Joop 

Modderman 

Dinsdag 14 juni – H. Lidwina van Schiedam-maagd 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 15 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mily Clerkx, Nel Rentmeester 

Donderdag 16 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie:  Johan Kodde, Edward Renee, Yvonne Matitawaer, 

Joan Grace Matitawaer, Henk en Sabine Andela, familie 

Brenninkmeijer-Sandfort 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 17 juni 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Zuster Gudule Jansen, pater Leo van Ulden ofm, 

Zaterdag 18 juni 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Jogemien 

Huiting, Pier Ruiter, Yvonne van Schagen - Paddenburg 

Zondag 19 juni  - Sacramentsdag en H. Vormsel 

A.Z. 10.00 Voorganger: C. Bark 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Young Angels en Intermezzo 

Fabio en Fabiana da Silva,  Eeke Slart (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor onze vormelingen, opa Willem Brouwer en 

oma Lieuwkje Brouwer-Boersma, Anton Konst, Homme 

Faber, Fea van der Meulen- von der Heijden, Janke 

Bouwhuis-Feenstra, overledenen van de familie Wierdsma-

Louise Wierdsma-de Bruin, Willy Faber 

Kinderwoorddienst: Heleen Orth 

Maandag 20 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetse Brouwer-Melchers, Annie Meijer-

de Vries, familie Flapper-Brouwer 

Dinsdag 21 juni  - H. Aloysius Gonzaga, religieus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Bij het begin van de zomer, om roepingen tot het 

priesterschap en het religieuze leven, Rie Postma- van 

Barneveld 

Woensdag 22 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mimi Steinebacht, familie en gezin v.d. Pol-Zijlstra, 

Regina v.d. Meer-Gaarman, overleden ouders Miedema-van 

Wijk 

Donderdag 23 juni – Geboorte van Johannes de Doper- Hoogfeest 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders en familie, Ingrid van.der Krogt 

Vrijdag 24 juni – H. Hart van Jezus- Hoogfeest 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Cornelis 

Frederikus en Lenny Damwijk- Motta en Ely Damwijk, 
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Zaterdag 25 juni 

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

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en familie  

Brouwer-Palsma, Ester Haarsma-Konst, Wies Hooijschuur - 

van den Oever 

Zondag 26 juni -13e Zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Voorganger: A. Veldhuizen 

Kerk 11.00 Woord & Communieviering m.m.v. Intermezzo 

Muataz Haddad (L); Hanna Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, overleden ouders Schoof - Middelweerd, zuster 

Johanny Mentink en zuster Manetta van Zuijlen, Willy Faber, 

Hessel Hanzen, Suze Westhof, pater Leo van Ulden en zuster 

Gudule Jansen 

Kinderwoorddienst: Lisette van den Berg 

Maandag 27 juni–  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie:  Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst, Grad 

Folmer-Ruhe, overleden familie Vallinga-Siemonsma 

Dinsdag 28 juni  - H. Ireneüs, bisschop en martelaar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Sofia Teters - Vunderink 

Woensdag 29 juni – HH. Petrus en Paulus- Hoogfeest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie:  Familie v.d. Pol en het gezin v.d. Pol-Zijlstra, 

Mattie Janssen-Janssen 

Donderdag 30 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen, om roepingen tot het 

priesterschap en het religieuze leven 

Vrijdag 1 juli -1e Vrijdag van de maand 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus,  Jan en Regina 

v.d. Berg- Hoekstra, Jaap de Backker, overleden familie 

Hettinga-Hoekstra 

Zaterdag 2 juli 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Petrus Drabbe, Jan en Corry Bouma- van Gool, 

Truus Visser-Weitenberg, Jogemien Huiting 
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AGENDA 

 

Woensdag 6 juli 13.30: Leerhuis in de pastorie 

 

COLLECTE 

 

Zondag  08mei € 427,00 

Zondag 15 mei € 269,30 

Zondag 22 mei Blauwhuis € 578,60 

Zondag 22 mei Blauwhuis voor OekraÏne € 590,10  

Zondag 3 juli – 14e zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Eucharistieviering met pastoor H. Bücking 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Mannenschola 

Anja Haaze  (L);  Anton Bod (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Leo Potma, Harrie Diekstra, Janny Dijkstra-

Poiesz, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, Wim en 

Tecla van der Heijden-Hoekstra, Diny Hergarden, pater Leo 

van Ulden ofm, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, pater 

Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt 

Kinderwoorddienst: Jolanda Troelstra 

Maandag 4 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joke Kloos, Mien Roelen - van Rooden 

Dinsdag 5 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Piet Bootsma, Anno Bootsma, familie Potma-

Silvius, familie Bootsma- de Jong, Mieke van der Zee-

Thibaudier, Tinus Rotteveel, Tinus van der Weide, Jehannes 

Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 6 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt 

Donderdag 7 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie, Edward Renee, 

Yvonnen Matitawaer, Joan Grace Matitawaer 

Vrijdag 8 juli 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

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

Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak 

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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Hemelvaartsdag Kapel € 84,40 

Hemelvaartsdag Roodhuis € 307,75 

 

Dank voor al uw goede gaven via de mandjes en via de betaalzuil in het portaal! 

 

LIEF EN LEED 

 

IN MEMORIAM SJOERD NICOLAAS GALAMA 

 

Sjoerd werd geboren op 26 oktober 1931 in Burgwerd. Hij overleed na 

voorzien te zijn van de Sacrament der Zieken op 12 mei 2022 te 

Uitwellingerga. Op Donderdag 19 mei hebben we de Heer gedankt voor 

zijn rijke leven tijdens een Eucharistieviering in de St. Franciscusbasiliek 

te Bolsward. Aansluitend volgde de teraardebestelling op de RK 

Begraafplaats aldaar. 

 

Sjoerd Nicolaas Galama, een zo voor het oog, rustige, evenwichtige en ook 

introverte mens, heel soms wat ongeduldig, was ook een zeer bewogen mens. Als 

rechtgeaarde Fries had hij een scherp oog voor wat goed en fout was. Misschien 

mogen we van hem zeggen met de woorden van Gijsbert Japikx  ‘rucht en sljucht 

as die fan Bolsert’. Sjoerd was graag dienstbaar aan de medemens en daarbij ging 

het altijd om de goede menselijke verhoudingen. Hij keek daarbij ook graag 

vooruit en was helemaal niet tegen veranderingen, als het de gemeenschapszin 

maar diende en de kwaliteit van het menselijk leven. Dingen veranderen van 

binnenuit, opdat de kern van de zaak niet verloren gaat. Sjoerd heeft dit gedaan 

vanuit een sterk familiegevoel en vooral ook vanuit zijn christelijke 

levenshouding. Hij was trots op zijn geloof dat niks te maken had met starheid en 

het handhaven van instituties maar met het onderweg zijn naar God toe. Wie weet 

dat zijn grote liefde voor het buitenleven hem als rechtgeaarde Fries een ruime en 

scherpe blik heeft gegeven zodat hij veel heeft kunnen doen vanuit de 

makelaardij, voor de boeren, voor de politiek en ook voor Moeder natuur alleen al 

door elke dag de vogels te spotten en te tellen tot het laatst toe vanuit het bed voor 

het raam. Wie weet dat ook de franciscaanse blijmoedige geest hier vanuit de 

Bolswardse parochie hem daarbij gevoed heeft. ‘Geloofd zijt Gij o Heer, om al uw 

schepselen’  zong de arme, maar ook zo rijke St. Franciscus! Zó heeft Sjoerd een 

bijdrage mogen leveren aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarbij hij zich 

gedragen wist door de onvoorwaardelijke liefde van zijn Wies. Beiden zo 

verschillend, maar door de liefde naar elkaar toe gegroeid tot twee aanvullende 

partners.   

 

Op zaterdag 7 mei j.l. hebben we Sjoerd de Ziekenzalving gegeven. Een mooi en 

indrukwekkend gebeuren. Het meest indrukkwekkende vond ik zelf hoe Sjoerd als 
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een soort van aartsvader, een soort van patriarch, zijn dierbaren een kruisje op het 

voorhoofd gaf en hen toesprak net zoals de Heer de apostelen bij het laatste 

Avondmaal . ‘Dit is mijn gebod, mijn testament! Blijf elkaar liefhebben zoals Ik 

jullie heb liefgehad’. Ook nu Sjoerd gestorven is draait de wereld door en vooral 

het liefhebben. Laten we daar aan vast houden voor Wies, voor onszelf, opdat we 

weten dat deze kracht ,die Sjoerd heeft gemaakt tot een mooi en gaaf mens, ook 

door ons werkt. Een kracht die ons bij elkaar houdt en die ons tot opstaan tot 

leven, tot dienstbaarheid aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

Sjoerd Galama, dank voor wie je was en zult blijven!  

Dankbaarheid is en blijft het geheugen van het hart vooral nu je bent 

thuisgekomen van je boeiende levensreis onderweg naar God. 

Sjoerd, Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM ANTON KONST 

 

Op 24 mei namen we afscheid van Anton Konst. Hij overleed op de 17e 

na een kortstondige ziekte. Anton was getrouwd met Lucie Konst-

Huitema en woonde op de Partuurstraat. Hij is geboren in Bakhuizen in 

1949 in het grote gezin van Oane en Suze Konst. Ze hadden thuis een 

aannemersbedrijf en zijn moeder een kleine winkel in gordijnen en 

vloerbedekking. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool in Koudum. 

Anton was een handige man, hij kon eigenlijk van alles wel; lassen en timmeren. 

Zijn eerste baan was bij Landustrie. En dan was hij vaak voor het bedrijf 

onderweg en zelfs naar Amsterdam. Hij leert Lucie kennen die in Mooi 

Gaasterland werkte. In het Natte Park in Bolsward sloeg de vonk echt over. En 

een mooie tijd brak aan. Ze trouwen in 1972. Een goed huwelijk volgde en samen 

maakten ze een warm thuis voor Anne en Evelien. Bijna 50 jaar met elkaar 

getrouwd en vertrouwd, dat zegt wel iets natuurlijk.  

Anton werkt bij verschillende adressen en daartussendoor is er zijn grote passie: 

paarden. Hij kende de wereld van de draverijen en de koersen tot en met, kende de 

namen van de paarden. En in Spannenburg en Sondel hielp hij ook mee bij de 

stallen en trainde de paarden op de sulky. Een bijzondere wereld. Tot het laatst 

bleef de liefde. En toen hij niet meer naar de baan kon, kon hij de koersen nog 

volgen op de laptop.  

Anton was een markante man en iedereen kende hem. Hij hield van gezelligheid 

en een feestje op zijn tijd, een echte levensgenieter. Prachtige herinneringen zijn 

er aan de vakanties naar Belgie en Duitsland. Maar eigenlijk wilde hij niet al te 

ver weg. Want Anton was inmiddels een echte Sneker geworden en daar is het 

ook mooi. Verhalen over het voetballen. RKVV Bakhuizen was inmiddels WZS 

geworden. Verhalen over de kantine bij de sporthal waar Anton en Lucie samen 
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zorg droegen voor het aansturen van de vrijwilligers, het organiseren van de 

activiteiten compleet met het draaiend rad. Verhalen over het werk want Anton 

was een sterke man maar ook wel eens wat onbesuisd. ‘It kin su wel even’, en dan 

kon het soms net even niet. Dat gaf wel eens een ongelukje. Verhalen over de 

kinderen die hun weg vinden in het leven, de kleinkinderen die komen en die in 

Anton een lieve opa hebben die van spelletjes houdt, van vissen of even wat 

lekker eten klaarmaken. En natuurlijk de yahtzee competitie. De laatste jaren 

speelde de gezondheid op. Een operatie volgde en 7 weken in het ziekenhuis 

waarna het wel beter ging. Maar de problemen bleven. Het lopen werd moeilijker. 

Al bleef Anton de man die hij was. Een man van gezelligheid en vriendschap. 

Tijdens de plechtigheid waren er prachtige foto’s te zien. Ook de foto van Anton 

op de sulky. Een prachtig beeld; het paard en de sulky, die de bocht door 

denderen, het lange rechte eind en de verte tegemoet. Zo staat het misschien ook 

wel voor dat vergezicht waar we in de kerk zo graag van mogen dromen, die plek 

waar hemel en aarde elkaar raken. Dat nieuwe thuis voorgoed. Wij wensen het 

Anton van harte toe. En heel veel kracht en sterkte voor Lucie bij dit grote gemis, 

voor de kinderen en kleinkinderen, voor de familie en voor allen die zich met 

Anton verbonden voelen. 

 

Pastor Lucas Foekema 

 

IN MEMORIAM WILLY FABER 

 

Willy werd geboren op 20 maart 1943. Bij het H. Doopsel  op zelfde dag 

ontving hij de namen Gommaris Willibrordus Joseph.  Op 23 mei 2022 is 

Willy overleden in het vertrouwde huis aan de Kerklaan nr. 6.Op 

zaterdag 28 mei hebben we de Heer gedankt voor zijn leven in een 

Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. Aansluitend volgde de 

teraardebestelling op het RK Kerkhof. 

 

Van Willy kan beslist niet gezegd worden dat hij een geestdodend bestaan heeft 

geleid. In tegendeel, door de vele kwaliteiten die hij in huis had heeft hij er echt 

iets van weten te maken. Ook in de periode dat hij aan een rolstoel gebonden was, 

bleef hij de regie in handen houden en verbondenheid en zorg uitstralen en bleef 

hij scherp door alles wat hij alleen al via zijn IPad bijhield. Willy had beslist een 

gevoelige natuur, maar hij was niet zo de mens om dit ter sprake te brengen. Hij 

toonde zijn gevoel door dingen zelf te doen. Eigenlijk wilde hij niemand tot last 

zijn. 

 

Eén van de doopnamen van Willy was Joseph. Wat door de traditie bepaald was 

dat hij aannemer en timmerman zou worden; diep in hem schuilde wie weet ook 

een leraar; alleen vanwege de mooie manier waarop hij verhalen kon vertellen en 
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ook kon oreren. Met de hamer in de hand lag hij opgebaard als teken dat hij op 

veelzijdige wijze aan de levensweg van mensen mocht timmeren samen met zijn 

Anneke voor de kinderen en heel speciaal voor Roelof die mede hierdoor is 

uitgegroeid tot een begrip binnen de gehele familie. Voor Anneke zelf; ze hielden 

elkaar in liefde overeind! Voor de kleinkinderen voor wie hij een méér dan toffe 

opa was. En dan al die hobby’s. Het stijldansen, waar bij hij me Anneke menige 

prijs in de wacht heeft gesleept, het biljarten, het zeilen, de voetbal, waarbij hij 

vanaf de zijlijn beter wist hoe het zeilen of de voetbalpartij was verlopen dan jij 

als deelnemer. Het spelen op de gitaar en zelf liedjes maken, de gedichten met 

Sinterklaas in zijn eigen wat cryptische schrijfstijl in sierlijke krulletters en dan 

tenslotte de postzegels en het tuinieren. Voorwaar iemand die zijn talenten niet in 

de grond heeft begraven en wiens levensverhaal met de dood beslist niet is 

afgelopen, maar vast in de geest verder gaat in- en door al zijn dierbaren en ook 

bij de Heer op wie hij bouwde en vertrouwde.  

Willy, je was en blijft een bijzonder mens. Ra, ra hoe is het in Godsnaam 

mogelijk? Ja, dat is mogelijk voor hen die liefhebben. Ze zijn en blijven kinderen 

van God en lid van de familie! Willy dank voor alles en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

HEILIG VORMSEL OP ZONDAG 19 JUNI 

 

Op zondag  19 juni zal onze bisschop Ron van den Hout aan een 

flinke  groep jongelui uit Sneek, Heeg en Roodhuis en aan enkele 

volwassenen tijdens de Hoogmis het sacrament van het heilig 

Vormsel toedienen. Het zijn ongeveer twintig personen. We 

hopen op een bijzonder ‘geestige’ viering en natuurlijk op de 

werking van de Goede Geest door deze mensen. Velen houden in 

onze parochie de Goede Geest erin en hopelijk gebeurt dat ook na 19 juni door 

onze vormelingen. Daar zouden we zeer blij mee zijn en hopelijk worden ze daar 

zelf ook blij van!  

 

De viering begint om 11.00 uur en u bent natuurlijk méér dan welkom.  

De zang wordt verzorgd door het koor Intermezzo samen met The Young Angels 

o.l.v. Fris Haaze en Karin Zwerver-Bosma,. Het orgel wordt bespeeld door Henk 

de Haan. 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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VOEDSELBANK :  Van delen wordt niemand arm… 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 10, 11, en 12 juni 

de bak weer in de hal van de kerk. 

Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip:   Pakjes thee en houdbare melk  maar alle houdbare producten  zijn 

welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?     

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten. 

 

                   

 

     

 

Zondag 26 juni 16:00 uur 

Martini Jongenskoor Sneek brengt Choral Evensong & Pub 

 

Het Martini Jongenskoor Sneek zingt in juni opnieuw in een Choral Evensong.  

Een Evensong is voor iedereen een oase van rust en om te genieten van de Engels 

liturgische muziek en zang. Deze vieringen worden op élke de laatste zondag van 

de maand (m.u.v. juli en augustus), om de beurt in de PKN kerk en in de RK St. 

Martinus gebracht.  

 

Op zondagmiddag 26 juni is de Evensong weer in de PKN Oosterkerk in Sneek. 

O.l.v. Gerard van Beijeren zingt het MJKS -met de kinderen van Koorschool 

Drente- deze Evensong.  

• Een Introit 

• De Preces and Responses 

• Een Hymn; Abide with me, op de tune William H. Monk 

• Het Magnificat en het Nunc Dimittish in G, van Charles V. Stanford 

• Een Anthem; Jesu Joy of Man’s desiring, van Johan S. Bach 

• Een Hymn; Christ Triumphant ever Reining, van Michael Saward 

• En een Organ Voluntary door Bob van der Linde 

Liturg in deze viering is ds. mevrouw Aukje Westra.Liturg  Aanvang alle 

vieringen zijn om 16.00 uur. Ter bestrijding van de onkosten is er na afloop een 

collecte. U bent van harte welkom. 

  

Na afloop kan er worden bijgepraat in de pub ‘Het Oude Vat’.  
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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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BONIFATIUSDAG: ‘DOOR BONIFATIUS VERBONDEN’  

Duitse Fulda pelgrims en nieuwe bisschop Michael Gerber 

bezoeken Bonifatiusdag te Dokkum  

 

Zondag 12 juni is de Bonifatiusdag te Dokkum: het jaarlijkse 

gedenkfeest voor de heilige aan wie Dokkum haar internationale bekendheid te 

danken heeft. Op 5 juni 754 werd bij een terp van Dokkum de Engelse missionaris 

Bonifatius door de Friezen vermoord. Eregast in 2022 is de nieuwe bisschop van de 

Duitse Bonifatiusstad Fulda, Mgr. dr. Michael Gerber. Mgr. Gerber is vergezeld 

van een Duitse groep pelgrims uit Fulda met Stadtpfarrer (stadspastoor) Stefan 

Buß. Zij vertrekken in de week voorafgaand vanaf de Duits-Nederlandse grens bij 

Meppen naar Fryslân. Onderweg worden ze deels wandelend vergezeld door 

bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden en zijn Duitse 

confrère Mgr. Michael Gerber van Fulda. Geïnteresseerden kunnen de laatste 

wandeldag, zaterdag 11 juni, meelopen vanaf Buitenpost of Damwoude. Na 

aankomst ’s middags in Dokkum volgt een pelgrimsmaaltijd in restaurant De 

IJsherberg, waar iedereen ook welkom is. 

Zondagmorgen start bij de RK kerk in de binnenstad de processie met de relikwie 

van Sint-Bonifatius naar de bedevaartskapel bij de historische waterbron en het 

standbeeld van de heilige. Aansluitend volgt de  

r.k. eucharistieviering in de kapel met beide bisschoppen en concelebranten. Nieuw 

voor bezoekers in het Bonifatius bedevaartheiligdom is de recent met een nieuwe 

naam opnieuw in gebruik genomen Titus Brandsma Pelgrimskapel en een 

meditatieve audiotour langs de kruiswegstaties van Titus Brandsma en kunstenaar 

Jac Maris in het park bij de kapel (via QR-code en mobiele telefoon). Sinds de 

heiligverklaring van pater Titus door paus Franciscus op 15 mei jl. bezit Dokkum 

de unieke status van een bedevaartsplaats verbonden met twee christelijke heiligen: 

de middeleeuwse Bonifatius en de 20e-eeuwse Titus Brandsma. Titus was inspirator 

van de Bonifatiuskapel en van de heropleving van bedevaarten naar Dokkum vanaf 

1926 met steun van het Nederlandse aartsbisdom en bisdom Fulda.  

In Europa onderhoudt Dokkum een stedenband met de twee andere 

Bonifatiussteden: Crediton in Zuid-Engeland (geboorteplaats) en vooral met Fulda 

in de Duitse deelstaat Hessen (graf van Bonifatius). Ook lokale overheden zijn 

traditioneel vertegenwoordigd op de Bonifatiusdag: de Friese Commissaris van de 

Koning Arno Brok, en de twee Noord-Friese B&W’s: burgemeester Johannes 

Kramer met wethouder (gemeente Noardeast Fryslân) en burgemeester Klaas 

Agricola met wethouder (gemeente Dantumadeel).  

BISDOMBERICHTEN
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Zaterdag 11 juni:  Wandeltocht en pelgrimsmaaltijd  

Laatste traject van de wandeltocht Duitse pelgrimsgroep is: Buitenpost → Dokkum.  

Liefhebbers welkom om mee te lopen!  

Vertrek: 9.00u te Buitenpost (startlocatie: info bij Pax Christi Parochie) Tussentijds 

aansluiten: 12.00-12.30u in Damwoude, bij PKN Bonifatiuskerk, Foarwei 2.  

Na aankomst in Dokkum: 18.00u Gezamenlijke pelgrimsmaaltijd, restaurant De 

IJsherberg, Harddraversdijk, Dokkum. Kosten: € 17,50 pp. Deelname vrij! 

 

Zondag 12 juni:  Processie en Eucharistieviering Bonifatiuskapel  

10.00u Vertrek processie vanaf RK kerk Dokkum (binnenstad) 

10.45u Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12, met bisschop 

Michael Gerber (zijn preek wordt vertaald in het Nederlands) en bisschop Ron van 

den Hout.  

11.45 – 13.00u Koffie / thee + afsluiting  

 
TENTOONSTELLING  IEPENLOFTSPUL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeldagen:  

vrijdag 24 juni,  

zaterdag 25 juni,  

donderdag 30 juni,  

vrijdag 1 juli,  

zaterdag 2 juli. 

 

 

Kaartverkoop: 

www.vanplan.nl>Vinea 

 

 

 

 

 

 

Zie https://www.blauhus.nl/nieuws/Iepenloftspul-Vinea-Domini-Sylkampen  
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BEDEVAART 26 SEPTEMBER T/M 8 OKTOBER  

 

Het heeft even geduurd vanwege de corona maatregelen in de 

afgelopen twee jaar. Het virus liet niet toe om op verantwoorde 

wijze op bedevaart te gaan.  

We pakken de draad weer op en gaan van 26 september tot en 

met 8 oktober op bedevaart. 

 

 

Bedevaartprogramma: 

Het is een prachtige 13-daagse rondreis langs bedevaartsplaatsen in Duitsland, 

Oostenrijk, Italië , Monaco, Frankrijk, België en Nederland.  

Het Thema van deze reis: Maria met de Gave’s  

 

Voor informatie over deze bedevaart  

kunt u contact opnemen met: 

Margret Pater, 0597-415368/0611189638.  

e-mail: margretpater@outlook.com 

 

 
DIOCESANE RETRAITE  

 

Begeleiding: Peter Vermaat  

Data:  
- vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022 Thema ‘Gelukkig die….. 

- vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 2023 Thema Dwazen om Christus’ wil 

- vrijdag 8 december – zondag 10 december 2023 Thema wordt nog ingevuld 

Plaats:  Klooster Thuine, Duitsland  

Tijd:  Aankomst vrijdag: 20.00 uur – vertrek zondag: 16.00 uur 

 

Meer informatie volgt. 

  



27 

 

FAMILIEBEZOEK 

 

In mei was ik een weekend bij mijn familie. Het was vanwege een verjaardag en 

een uitvaart. Ik merkte hoe belangrijk familie eigenlijk is. Ik heb nogal wat ooms 

en tantes – hoewel het er steeds minder worden door overlijden. En ik heb dus ook 

een heleboel neven en nichten. Er kwamen verhalen van vroeger ter sprake die ik 

nog niet eerder had gehoord. Soms ook heel eerlijke verhalen. Blijkbaar zijn wij als 

neven en nichten nu wel oud genoeg om ze te mogen vernemen. Ouderen praten 

graag over vroeger. In elke familie heeft zich wel het een en ander afgespeeld. 

Belangrijk dus om de verhalen te vertellen en door te vertellen. Van je familie raak 

je nooit los. Ik merk dat ik dat ook niet wil. 

Laatst hoorde ik toevallig – ik heb het niet gecontroleerd – dat Jezus in het evangelie 

refereert aan alle van de tien geboden, maar niet aan het vierde: ‘Eer uw vader en 

uw moeder’. Opvallend en merkwaardig. Maar Jezus heeft het inderdaad meer over 

een nieuwe familie van broeders en zusters. ‘Wie vader of moeder meer bemint dan 

Mij, is Mij niet waardig’ (Matteüs 10,37) en ‘Mijn broeder, mijn zuster en mijn 

moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel’ (Matteüs 12,50). 

Er was eens een Joodse rabbijn die probeerde onder 

het gehoor van Jezus te blijven. Hij kon Jezus goed 

volgen, maar haakte af toen Jezus het belang van zijn 

familie en van het volk Israël relativeerde.  

Hoewel dus de band van het geloof in Christus het 

allerbelangrijkste is, hebben we als christenen deze 

Bijbelse teksten toch nooit gelezen als zouden we 

onze ouders en onze familie niet moeten respecteren. 

Het oudtestamentische gebod blijft geldig. Waar 

liggen je wortels? Waar kom je vandaag? Het is niet 

onbelangrijk om te weten wie je bent en hoe je zo bent 

geworden. Leren omgaan met je familie is de 

lakmoesproef voor hoe je omgaat met de medemens 

in het algemeen. 

 

+ 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 22 juni vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 9 juli. 

ADRESSEN ADRESSEN 


