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IK HEB NIKS GEMERKT 

Wat hadden we laatst een paar warme dagen niet, op maandag en 

dinsdag 18 en 19 juli. Wie weet bent u het allang weer vergeten, 

maar ik ken één persoon die er helemaal niks van heeft gemerkt. 

Dat is zuster Laetitia in Bergen op Zoom. Ik sprak haar tijdens 

mijn vakantieweek na de Mis op vrijdag 22 juli in het huis waar 

zij woont. Zuster Laetitia is al een eindje in de negentig en zat met een vest aan in 

haar grote stoel terwijl ze de koffie inschonk voor de kerkgangers. ‘Warmte, niks 

van gemerkt. Ik heb iedere dag mijn vest aan! En trouwens wij hebben hier airco!’ 

En onderwijl ging ze door met het bedienen van de koffiedrinkers!  

Waar merken we wel iets van en waarvan niets?  

Oekraïne, waar ik elke dag nog voor bid, staat allang niet meer op de voorpagina 

van de krant. Er zijn afspraken gemaakt zodat de miljoenen tonnen graan toch over 

de Zwarte zee vervoerd kunnen worden zodat er geen hongerlijders zijn in Afrika. 

Onze windmolens en zonnepanelen wekken geloof ik al de helft op van alle 

elektriciteit en hoe het deze winter komt met het aardgas dat zullen we denk ik nog 

wel zien. De benzine is duur maar ik geloof niet dat er minder om wordt gereden. 

Ook uw herder geeft nog wel eens extra gas in een ongeduldige bui! 

In mijn vakantieweekje op de pastorie in Bergen op Zoom kom je even los van je 

eigen dingetjes maar ook daar hoor je bij de koffie over de dagelijkse ongelukken 

en ziektes waardoor je niet in het plaatselijke krantje hoeft te lezen, maar gelukkig 

ook over een kleinkind dat geboren is. 

Het leven gaat verder ook in de vakantietijd. Hoe zouden de zogenaamde groten der 

aarde hun vakantie beleven? Als soort van bezinningstijd? Je zou ze toewensen dat 

ze door de rust en ontspanning hun beste krachten verzamelen om vrede te 

bewerken, eigenbelang aan de kant te schuiven en werken aan verbondenheid; 

gemeenschapszin, menselijkheid en het behoud van Moeder Aarde. Ondertussen 

gaat zuster Laetitia rustig door met het inschenken van koffie en krijgt ze de baby 

te zien van de pastoraal werkster die binnenkomt met de kinderwagen waardoor ze 

gelijk verandert in een lieve overgrootmoeder. 

Mijne dierbaren, ons geloof heeft alle te maken met verbondenheid, inzet voor de 

naaste en opkomen voor rechtvaardigheid. Dat merkte ik ook in Maastricht bij een 

bezoek aan de zusters Onder de Bogen die bezoek kregen van 15 zusters uit 

Indonesië op zoek naar hun wortels in Europa. Wat mooi dat in Indonesië geen 

gebrek is aan dit soort van mensen. De nu nog 40 Nederlandse zusters leefden er 

helemaal van op! Wij kunnen ook mensen zijn waar anderen van opleven. U weet 

vast wel hoe dat moet. Het begint klein, maar het werkt door. Laten we daarin 

blijven geloven zodat anderen er iets van merken. 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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AFSCHEID VAN JOHAN STOOP EN  

WELKOM SIPKE DRAISMA 

 

Tijdens de parochiebestuursvergadering van 15 juni hebben we 

afscheid genomen van de heer Johan Stoop en hem natuurlijk 

dankgezegd voor alle inspanningen verricht voor ons bestuur die weer doorwerken 

in onze parochiegemeenschap. Johan heeft zich o.a. beziggehouden met 

personeelszaken en veiligheid binnen de parochie. Gelukkig heeft hij een opvolger 

gekregen in de heer Sipke Draisma die per 1 juni door de bisschop is benoemd. Hij 

neemt de taken van Johan over en neemt ook de functie van secretaris op zich. We 

heten hem van harte welkom in ons midden en hopen op een fijne en inspirerende 

samenwerking.  

Dus… Johan, dank voor alles. Het ga je méér dan goed en ook al je dierbaren en 

welkom aan Sipke! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 

15 AUGUSTUS - MARIA TEN HEMELOPNEMING 

 

Op maandag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. 

Er zijn dan twee gezongen Eucharistievieringen.  

09.15 uur: Kapel Bonifatiushuis m.m.v. de Bonifatius Cantorij  

19.00 uur: Sint Vituskerk te Blauwhuis m.m.v het Antoniuskoor. 

 

U bent natuurlijk meer dan welkom zodat we samen dit 

hoogfeest, dat in de landen rondom ons nog steeds als een 

zondag wordt gevierd en in België zelfs als Moederdag, met 

vreugde kunnen beleven.  

Maria ten Hemelopneming wordt ook wel het Paasfeest van de 

zomer genoemd. Wij wensen u ieder geval op voorspraak van 

Maria extra levenskracht en licht op uw levensweg toe. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

  

PAROCHIEBERICHTEN 
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BESTEL NU HET SPECIALE JUBILEUMBOEK! 

SINT-MARTINUSKERK 

150 JAAR 

 

Op vrijdag 14 oktober is het honderdvijftig jaar geleden dat de Sint-Martinuskerk 

aan de Singel door mgr. Schaepman, de aartsbisschop van Utrecht, plechtig werd 

ingewijd. Omdat ook niet-katholieke Snekers belangstelling zullen hebben voor de 

lotgevallen van hun katholieke geloofsgenoten in die anderhalve eeuw, wordt er 

ook in GrootSneek aandacht gevraagd voor dit jubileum dat op en rond de 

wijdingsdatum – 14 oktober dus – zal worden gevierd.  

 

Een redactiecommissie is bezig om een jubileumboek samen te stellen met veel 

foto’s en aansprekende verhalen, waarbij natuurlijk aandacht wordt besteed aan het 

door de bekende bouwmeester Pierre Cuypers ontworpen kerkgebouw (dat ten 

minste twee keer op de nominatie stond om te worden afgebroken!). De titel van 

het boek, Mensen in en rond een gewijd gebouw, geeft daarnaast al aan dat ook en 

vooral mensen centraal zullen staan: prominente en minder prominente katholieke 

Snekers, markante pastoors, kapelaans en religieuzen, enz. Verder is er aandacht 

voor de kerk toen en nu, de kerk in crisistijd, ‘weetjes’ uit het archief en nog veel 

meer. Het boek zal ca. 125 pagina’s bevatten en verschijnt in een gebonden uitgave 

op handzaam A5-formaat. 
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HET BOEK KOST € 15,00 

 

U kunt voor deze prijs nu alvast intekenen door onderstaand strookje volledig in te 

vullen en in de brievenbus van de rooms-katholieke pastorie, Singel 64, te 

deponeren.  

 

U mag uw voorinschrijving ook mailen naar  

communicatie@sintantoniusparochie.nl  

 

 

Naam…………………………………………………………………… 

 

 

E-mail…………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

Ik bestel …..  exemplaren van het Jubileumboek Sint-Martinuskerk! 
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VEEL DANK VOOR UW GOEDE GAVEN EN BELANGSTELLING 

 

Vanaf deze plaats wil ik u heel hartelijk danken voor alle blijken van belangstelling 

van uw kant b.g.v. mijn verjaardag op 12 juli j.l..  

De mooie Mis waar de dag mee begon en het gezellig samenzijn in de tuin van de 

pastorie, de vele kaarten en berichtjes. Het was hartverwarmend. Heel veel dank 

daarvoor. Moge de verbondenheid die eruit spreekt niet alleen iets zijn waar ik 

verder mee kan, maar u ook! Nogmaals heel veel dank en alle goeds voor u en uw 

dierbaren. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 
MIVA-COLLECTE 

  

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de 

MIVA-collecte plaats in onze kerken. MIVA wil graag 

aandacht vragen voor het bereikbaar maken van 

medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. 

  

Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in 

het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen 

zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het ziekenhuis 

doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: dokters en verpleegkundigen reizen af naar 

de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen voorkomen. 

Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, 

omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.  

  

Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor 

noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen 

we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat we 

mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door 

God.” 

 

De VOM-werkgroep 
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VIERINGEN 

 

Zondag 7 augustus  

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Acoliet Jan Landman 

Koster André Brandsma 

  Intenties: 

Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Overleden familie van der Meer 

MAANDAG 15 augustus Parochieviering Maria Tenhemelopneming 

 19.00 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

Mmv St Ceciliakoor  

Misdienaar Harm, Marieke. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Jaargetijde Catharina van de Weij 

Harmen Witteveen 

Godfried IJsselmuiden  

Overleden âlders Romke en Jetske Teerenstra-Pietersma 

Mebius Bonekamp 

Zaterdag 20 augustus  

 19.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar Marieke, Hendrik 

Koster Jan Landman 

Deurcollecte MIVA 

  Intenties: 

Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 

Familie van der Weij  

Jaargetijde Jacob Landman  

Bouke en Ginie Rijpma-Popma 

Zondag 28 augustus.                Viering in Heeg 

 09.30 Oecumenische viering in de Sint Josephkerk Heeg 

LOCATIE BLAUHÚS 
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  Voorgangers Pastoor vd Weide en Dominee Warnar 

 

Zaterdag 3 september 

 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Maria Zonderland 

Misdienaar Mette 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: 

Jaargetijde One Rijpkema 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Overleden ouders van der Meulen-Melchers 

Zaterdag 10 september OPENLUCHTVIERING Monumentendag 

 19.00 Viering olv pastoor vd Weide en pastor Foekema 

Programma zie bijlage. 

m.m.v. St. Ceciliakoor en Fanfare Blauwhuis 

Lector Tonny Hobma 

Misdienaar Harm, Oane 

Koster John Weel 

Extra collecte: Scheepmaatjes 

  Intenties: 

Jan en Martha Hoekstra-Bouma 

Overleden familie van der Meer 

Willem Kroon 

Jantje Mulder 

 

Uw dierbaren herdenken  

U kunt dmv een misintentie overleden of zieke dierbaren herdenken tijdens een 

viering in onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de 

voorbeden. Na de viering kunnen we u en uw familie koffie aanbieden in de 

pastorie. Voor vrijblijvende informatie:  

 

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

Sneon 10 septimber wurdt in hiele leuke dei  

- Moarns. Iepening Monumintedei foar hiel Súdwest-Fryslân by de yn ús 

pastorietún.  

- Middeis. Under oare tsjerkepaad, pleinterras en ysko’s. 

- Jûns. Ofsluting mei bysûnder programma.  

Sjoch spesjale bylage by dit Parochyblêd mei it folsleine programma. 

It earder oankundige frijwilligersfeest wurdt op in oare datum organisearre.  

 

Oant sjen by de Sint Vitus, 

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
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Lokaasjeried Sint Vitus 

Tankwurd iepenloftspul ‘De Legindaryske Vinea Domini Sylkampen’.  

 

Nei lange tarieding en in protte repetysjes wie it ein juny dan safier: it 

iepenloftspul oer de legindaryske Vinea Domini Sylkampen by ‘boer Hylkema’ 

oan it Fliet. It  is mar leafst fiif kear foar entûsjast publyk op folle tribune 

opfierd.  

 

De 31 rollen wiene ferdield oer de 27 spilers. En dan wiene der fansels: de 

skriuwer, de regisseur mei assistint, de ferteller, de gasthear, de muzyk en lûd- 

en ljochttechnisy. En we koene in berop dwaan op mar leafst rom 70 aktive 

frijwilligers: de bouploech, kleankommisje, grime en kappers, kaartsjescanners, 

parkearders, catering en oare taken.  

 

De lokaasje oan it Fliet wie unyk; der wie earst gjin stroom, gjin wetter, mar 

wól in prachtich dekôr fan sylboaten, poel, natuer, tsjerketoer en ûndergeande 

sinne. 

 

En dat allegear feroarsake troch de paters Augustijnen, sy hawwe yn 1959 op 

dit plak it sylkamp oprjochte. Mei as byfangst: by de vineareuny fan sneon 25 

july stuts hast elkenien de hân op doe’t frege waard “wa hat hjir mekoar moete 

en in relaasje krigen”?  

 

Tank oan alle sponsoren, fûnsen en elkenien dy’t har - him op hokker wize dan 

ek ynsetten hat om it iepenloftspul ta in grut sukses te meitsjen.  

 

Bestjoer Stichting Lokaasje Teater Blauhûs 

Facebook @LokaasjeTeaterBlauhus 

 

 

Ut ‘Bân en  Bining’ tsjerkeblêd Aldegea eo:  

 

Tentdienst 17 juli. Alle overgebleven muntjes van het feest mogen worden 

ingeleverd in de collecte ☺  
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Wolkom by ús Sint Vitus Jubileum  

Sneon 15 oktober fiere we dat ús Sint Vitustjerke 150 jier lyn 

ynwijd is. Der is dan in feestelike fiering mei koar, fanfare en 

in resepsje. Jo binne dan fan herte wolkom. 

 

Der komt ek in Jubileum Magazine út mei skiednis, 

ynterviews en foto’s. Besiters oan it jubileum ûntfange it 

fergees. Letter is it te keap. 

 

Oant en mei oktober is der in jubileum tentoanstelling yn ús Sint Vitustsjerke. 

Dizze is elk wykein oant en mei ein oktober foar en nei de fieringen te sjen. En 

fansels mei Tsjerkepaad, dat is oant en mei sneon 10 septimber op 

sneontemiddei fan 13.30-17.00 oere. 

 

 

Yn septimber folget mear ynformaasje,  

De Jubileumkommisje 

 

 

Uitnodiging viering Maria Tenhemelopneming 

 

Maandag 15 Augustus 19.00 uur is de Maria 

Tenhemelopneming parochieviering in onze 

Sint Vituskerk.  

 

En ’s middags 15.00 uur bloemlegging bij 

het Maria-altaar o.a. met zang door pastoor 

vd Weide. Aansluitend is er ’s middags in 

Greonterp bij de klokkentoren weer de 

traditionele ‘Kleine Plechtigheid’. 
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Sponsors, donateurs en alle oaren, yn wat foar foarm dan ek, 

BEDANKT 

troch jimme hawwe Sjoerd en ik dizze berch de Alpe ‘d HuZes folbringe kinnen. 

 

Mei in opbringst fan mear as € 16.000            

 

GEWELDIG. 

 

Marry van der Meulen 

 

 

  

 

Collectes 

 

Collectes Sint Vituskerk juni 2022 € 485,51 

 

Deurcollecte Missionarissen € 164,45 

 

 

 

Kopij voor het volgende parochieblad 

 

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

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

07-09-2022 >> verschijnt op 20-09-2022 

28-09-2022 >>         verschijnt op 11-10-2022 

 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 

 

 

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 
Viering op de boerderij 

 

Op zondag 10 juli waren we te gast bij de familie van der Hoek aan de 

Pampuswei. 

 

Het weer was nog niet helemaal fantastisch, maar de stal was ook een prachtige 

plek voor de viering. We waren met ongeveer 60 mensen en keken uit naar de 

Jeltesloot. De zwaluwen vlogen af en aan en achter ons het jongvee.  

 

Het kon niet mooier.  

 

  

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 6 augustus 

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

Zondag 14 augustus 

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

Zondag 21 augustus 

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

Zondag 28 augustus  

   9.30 uur Oecumenische viering in de St. Josephkerk 

  Pastoor V.d. Weide en Dominee Warnar 
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Het thema van de viering was: kijk eens met andere ogen. We zien soms niet wat 

we zouden kunnen zien.  

 

En met een kleine opdacht: teken eens uit je hoofd een bekend logo, zoals 

bijvoorbeeld het NS-logo, bleek dat ook. Je ziet het heel vaak, maar natekenen 

valt nog niet mee . Er werd een verhaal verteld over een straatmuzikant die niet 

gewoon een straatmuzikant was. We luisterden naar het verhaal over de 

barmhartige Samaritaan. Het koor o.l.v. Sjoerd van der Veen zong mooi, onder 

andere het lied "the Rose".  

 

 

En na de viering bleef iedereen nog lang napraten bij een kopje koffie en een 

stukje cake. Iedereen die mee heeft geholpen deze dienst mogelijk te maken.  

Heel erg bedankt. 

 

Pastor Lucas Foekema 
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VIERINGEN 

 

      

        

 

 

15 augustus: Maria ten Hemelopneming 

 

 

 

 

Dit parochieblad geldt ook weer voor 4 weken 

 

  

Zondag                  19de zondag door het jaar 

7 aug.     9.30     Eucharistieviering met pastoor van der Weide  

Acl: Rein                                       collecte: Ida  

Intenties :  Fam H.Brandsma-Ketelaar, Wiebe Homminga , Tom Slooter. 

Zaterdag                  20ste zondag door het jaar  

13 aug  19.30     Eucharistieviering met pastoor van der Weide 

Acl: Jetse                                     collecte:  Ida  

 

Intenties: fam. Rijpma- Witteveen, IJsbrand Galema en overleden fam. Fam 

Seakle en Lydia Altenburg- Brandsma, Tom Slooter  

Zondag                   21ste zondag door het jaar  

21   aug.   9.30     Woord en communieviering met Jan Mulder  

                                                        Collecte: Karel    
 

Intenties: Popke en Ali Altenburg-Agricola en overleden fam. Tom Slooter 

Zondag                  22ste zondag door het jaar  

28 aug. 9.30 Woord en communieviering met Frida en Karel  

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, Leo en Marijke Otte- Brandsma, Jaardienst voor Lydia 

Altenburg- Brandsma, Klaas en Agatha Bootsma-Zonderland, Huite en Marieke 

Zonderland-Agricola en Uilkje Rijpma-de Jong. 

 

LOCATIE REAHÛS 
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TOREN 

 

Vorige keer schreef ik over de problemen 

met onze toren. Deze week ontvingen we 

de tekening op basis waarvan de 

fundering van de toren hersteld zal 

worden.  

Er zullen acht palen in de hal van de kerk 

geboord worden en acht palen erbuiten. 

Zij dienen als de dragers voor de nieuwe 

constructie die de toren gaat dragen 

Dus nog geen echt herstel van scheuren in 

de kerk. Nu eerst stabiliseren, daarna een 

aantal maanden meten en dan zien we wel 

verder.  

 

 
VAKANTIETIJD  

 

 

Het oude Mariabeeld ( 1700) dat wij aan de Mariaomgang te Bergen op Zoom 

hadden uitgeleend staat weer op zijn plaats, op de sokkel aan de koortribune. 

De laatste vergadering van de locatieraad en van het parochiebestuur zijn geweest.  

Onze dorpsfeesten zijn achter de rug. Het is altijd een imposant gezicht om ter 

gelegenheid van deze feesten,  vanuit de verte de Friese vlag met daaronder onze 

dorpsvlag te zien wapperen.  

We wensen alle vakantiegangers een goede reis en een veilige terugkeer.  
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 6 augustus – Gedaanteverandering van de      

                                        Heer - Feest 

 

    

Bonh. 19.00 Woord en Communieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en familie Brouwer-

Palsma, Wies Hooijschuur- van den Oever, Esther Haarsma 

Zondag 7 augustus – 19e Zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Woord en Communieviering met pastor S. Draisma 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Willem Nicolaij (L); Kees Buruma (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, opa Willem Brouwer en oma Lieuwkje Brouwer-

Boersma, Ton Stevens, Leo Boot, Sietse en Thea Altena, 

overleden ouders Haaze-Heering, Coby Schoof-Vierhout, voor 

een kleinkindje Anna Sofia, Anton Poiesz, Harrie Diekstra, 

Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, Sjoerd Galama, 

Trijntje Steehouwer-Hoekstra, Diny Hergarden, Albert 

Huitema 

Maandag 8 augustus – H. Dominicus - priester 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie van der Weide- van der Linden, Rie Tromp-

Vonk, Mattie Janssen-Janssen 

Dinsdag 9 augustus – H.Edith Stein, maagd en martelares,  

                                      patrones van Europa 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Rina Silviyus-Griffioen, Rie Postma van Barneveld, 

Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra 

Woensdag 10  augustus – H. Laurentius, martelaar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle diakens en diaconale werkers, zuster Calista 

van Mastrigt, Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horst 

Donderdag 11 augustus – H. Clara, maagd 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle Clarissen in Nederland, Paulus Drabbe, 

Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 12 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze 

leven, voor een bijzondere intentie, zuster Johanny Mentink 

Zaterdag 13  augustus 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiter, Marga Lotstra-Eg, 

Julia Krekelaar, Jogemien Huiting 

Zondag 14 augustus – 20e Zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Voorganger: J. Smit 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Pe Nota (L); Eeke Slart (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen,  voor Muataz Haddad en Chris Seinen  die 

vandaag als vormingskandidaat worden opgenomen in de orde 

der Franciscanen, Hessel Hanzen, Suze Westhof, Tinus en 

Janny van der Weide Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy 

Verbeek-Voorbraak, Rina Silvius-Griffioen, de overledenen 

van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma- de Bruin, Pater 

Rieks Andela, Gerard Hijlkema 

Maandag 15 augustus – Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 

Bonh 

 

 

 

 

Blhuis 

09.15 

 

 

 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie:, voor de families Romkes en Zijlstra, overleden 

ouders Miedema-van Wijk, Annie Meijer-de Vries, Sjoerd en 

Riek Hamersma- van der Horst 

 

Eucharistieviering in de St Vituskerk 

Intentie: Voor onze Sint Antonius van Paduaparochie, Pater 

Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen, Janny Dijkstra- Poiesz 

Dinsdag 16 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 17 augustus 

Bonh. 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Bouwer-Melchers, Grad Folmer-

Ruhe 
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Donderdag 18 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Harrie Keijzer, Pater Joop Kallenberg, Marianne 

Johanna Josephia Mensink-Janssen, Maria Johanna 

Wilhelmina Theresia Mensink, Edward Renee, Yonny 

Matitawaer, Joan Grace Matitawaer 

Vrijdag 19 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie, Jan en Regina v.d. 

Berg-Hoekstra 

Zaterdag 20 augustus – H. Bernardus, abt en kerkleraar 

Bonh. 19.00 Woord en Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Ernesto Andriol en overleden 

familie, Jan Brouwer, familie Brouwer-Palsma 

Zondag 21 augustus  -21e zondag door het jaar - MIVA zondag 

A.Z. 10.00 Voorganger: E. van Halsema 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Ria Slippens (L); Anton Bod (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, overleden ouders Schoof-Middelweerd, 

overleden familie Smit-Negeman, Rie Tromp-Vonk, Fea van 

der Meulen- von der Heijden, Janke Bouwhuis Feenstra, Diny 

Hergarden, zuster Johanny Mentink en zuster Manetta van 

Zuijlen, pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, overleden 

ouders en familie 

Maandag 22 augustus – Heilige Maagd Maria, Koningin 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, deken Adri de Jong, Janke Kuipers 

Dinsdag 23 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Nel Rentmeester, Kan Albertus Kroon en Froukje 

Kroon-Zijlstra, 

Woensdag 24 augustus – H. Bartolomeüs, apostel, Feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: André Stornebrink, Regina v.d. Meer-Gaarman, Joop 

Modderman 

Donderdag 25 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Trees Bloks-Mensink 
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Vrijdag 26 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Henk en Sabine Andela, om troost  en vertrouwen 

Zaterdag 27 augustus – H. Monica 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor de Zusters Augustinessen van St. Monica, zuster 

Antoine Leechburg-Auwers, Jan en Corry Bouma- van Gool 

Zondag 28 augustus -22e Zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Woord en Communieviering met pastor H. Bücking 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze (L); Hanna en Yousif Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Leo Potma, familie Poiesz-Bergsma, Fea van der 

Meulen- von der Heijden, Sjoerd Galama, Miep Hamersma-

v.d. Leeuw, pater Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen, 

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

Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Rina Silvius-Griffioen, 

familie Aukes-Stockmann, Cornelis Frederikus en Lenny 

Damwijk-Motta en Ely Damwijk 

Maandag 29 augustus – Marteldood van de H. Johannes de Doper 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Siepie van der Hoek-Foekema 

Dinsdag 30 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen, Vera Mooij-Dam, familie 

Brenninkmeijer-Sandfort 

Woensdag 31 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mevrouw Hoogendoorn-Nolthenius 

Donderdag 1 september 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Zuster Alberto Middelkoop 

Vrijdag 2 september -1e Vrijdag van de maand 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor het behoud van de schepping, ter ere van het H. 

Hart van Jezus, Jaap de Backker, zuster Theodora Dierkes, 

Johanna Catharina Mensink- te Wierik, overledenen van de 

familie Hettinga-Hoekstra 
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AGENDA 

 

Maandag 8  augustus   20.00 uur   Concert: Pastoor, Frits Haaze en Bob v.d. Linde 

Dinsdag  16 augustus   14.00  uur   KBO/PCOB 

Maandag 22 augustus   10.30 uur   Omzien 

                                      20.00 uur   Concert: Geerten Liefting 

Dinsdag  23 augustus    20.15 uur   Start Intermezzo 

Woensdag 24 augustus 19.30 uur   Start Caecilia koor 

 

COLLECTE 

 

Zondag 26 juni  € 208,60   Zondag 03 juli € 383,65 

Zondag 10 juli   € 322,25   Zondag 17 juli € 193,40 

Extra collectes   € 1316,67 

 

Hartelijk dank voor al uw gaven via de mandjes en de betaalzuil voor onze kerk en 

het levend houden van onze geloofsgemeenschap! 

 

LIEF EN LEED 

 

GEDOOPT 

 

Op zondag 10 juli ontving Brent Stephan Boschma het H. Doopsel. 

Wij feliciteren zijn ouders, de peter en meter, de familie en alle 

ander dierbaren. Veel geluk en Zegen gewenst en welkom in onze 

geloofsgemeenschap. 

 

OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM TRIJNTJE STEEHOUWER-HOEKSTRA 

 

Zij werd geboren op 16 mei 1942 te Sneek en overleed te Leeuwarden op 

30 juni 2022. Op donderdag 7 juli hebben we de Heer gedankt voor haar 

leven tijdens een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Aansluitend 

volgde de crematieplechtigheid.  

 

Ik weet niet of Trijntje ooit in haar leven het advertentiespel heeft gespeeld of in de 

krant (en tegenwoordig zou dat via internet gaan) advertenties heeft bekeken met 

als doel een baantje te zoeken, of zoals ze vroeger zeiden: ‘een betrekking’. Als er 

nu een geplaatst moet worden om haar te vervangen dan moet de persoon in kwestie 

minstens aan déze kwaliteiten voldoen: Gezocht: zorgzame lieve vrouw, niet 

klagend maar doorzetten, de ander op de 1e plaats zettend, vrolijk, 

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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gezelligheidsmens, gastvrij met daarbij graag lekkere hapjes serverend en op 

zondag een pan vol gehaktballetjes, fröbelend en dat betekent mooie kaarten maken 

via de computer, goed kunnende breien en naaien zolang de vingers het toelaten, 

een grote liefde voor de tuin, bloemen en planten, mooie Kerst- en Paasstukjes 

maken, graag het water op en varen, fietsen en op reis gaan, als levensgezellin trouw 

in de liefde en als het even kan minstens 60 jaar! Verder als moeder goed met de 

kinderen om kunnen gaan en trots zijn op de kleinkinderen. Trijntje zou wel zeggen: 

‘Ik geef het de persoon in kwestie te doen’. En wij kunnen zeggen: ‘Dat klopt, maar 

jij hebt het wel gedaan!’ 

 

Juist bij de dood van een mens komt naar boven wat voor een betekenis een 

mensleven kan hebben. Die betekenis zit nooit in het materiële, maar in het hart. 

Voor Trijntje was alles wat ze mocht doen een zaak van het hart. Dat zie je wel op 

de foto’s van het 50 jarig huwelijk van Gerard en Trijntje in de gezellige woonkamer 

aan de mr. P F Oudstraat 17.  

Daar zie je haar en Gerard  te midden van de kinderen en kleinkinderen. Ik krijg 

dan gelijk de gedachte: ‘Als er nu in ieder mensenleven zo’n foto gemaakt kan 

worden, dan voelt toch iedereen meteen aan waar het leven voor bedoeld is!’  

Trijntje komt uit een tijd waarin het “Samen” voorop stond en ook het iets over 

hebben voor een ander. Dat heeft haar geen windeieren gelegd. Ze heeft het over 

weten te brengen op haar dierbaren en die hebben haar daar vlak na haar sterven 

met ontelbare kussen dank voor gezegd. 

 

Trijntje Steehouwer- Hoekstra, je hebt je beste krachten gegeven. Je hart dat altijd 

klopte is op 30 juni 2022 stil blijven staan, maar het klopt door in je dierbaren en 

bij de Heer op wie je bouwde en vertrouwde.  

Dank daarvoor. Wees voor altijd gelukkig bij Hem in zijn Huis waar ruimte is voor 

velen. Als dit voor jou bij het leven al zo was, dan zal dat vast nu wel helemaal goed 

zitten! We wensen al je dierbaren veel kracht toe en zeggen: ’Trijntje, Adieu!’ 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM ALBERT HUITEMA 

 

Albert werd geboren op 18 februari 1945 in Sneek. Op dezelfde dag werd 

hij gedoopt in de Sint Martinuskerk door pater Justinus Ringnalda. Hij 

ontving toen de namen Albertus Stephanus. Hij overleed op 30 juni 2022 

te Sneek. Op vrijdag 8 juli hebben we de Heer gedankt voor zijn leven 

tijdens een Eucharistieviering en aansluitend vond de teraardebestelling 

plaats op het RK Kerkhof te Joure. 
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Albert was een kleurrijke enthousiaste en betrokken mens. Hij wilde graag geven 

opdat jij kon ontvangen. Zo was hij er voor zijn Ria in zijn 1e huwelijk, voor de 

kinderen en kleinkinderen en zo bleef hij in zijn 2e huwelijk met Greetje en ook 

voor haar kinderen en kleinkinderen.  Hij hield intens veel van het leven. In 2014 

heeft Albert Greetje ten huwelijk gevraagd op de Mont Ventoux. Hij zei: “We staan 

nu op de top van de wereld, dichtbij jouw Sytse en mijn Ria. Zij zijn mijn getuigen. 

Wil je met mij trouwen?” Dit typeert volgens Greetje Albert; leuk, lief en met 

diepgang. Zo vroeg zij hem eens: “Waarom wil je dan met mij trouwen?” Zijn 

antwoord was: “We weten allebei wat het is iemand te moeten missen. En als 

iemand dan gaat kan ik zeggen: “Zij was mijn vrouw!”  

 

Op 27 december 2015 trouwden ze in de St. Martinuskerk. Handen die elkaar al zo 

vaak hadden gezocht werden onder Gods Zegen handen die tot Zegen mochten 

strekken. En dat hadden die handen al zo vaak gedaan in verbondenheid met Sytse 

en met Ria, met de kinderen en kleinkinderen en nu weer; zeven prachtige 

huwelijksjaren waarin Albert!  Greetje alle kleuren van regenboog heeft laten zien 

en zij hem. 

 

En nu Albert door de dood heen op andere manier zijn dierbaren nabij is wordt maar 

weer eens duidelijk dat het  in het leven maar om één ding draait en dat is de Liefde. 

Liefde die zich uit in zorgzaamheid en dat was Albert tot het laatst toe; zorgzaam. 

Liefde voor de natuur, de sport en vooral zijn grote passie het fietsen, 

doorzettingsvermogen, voor het gezin en vooral voor elkaar.  

 

Als Albert in het buitenland het Onze Vader mee kon bidden dan deed hij dat graag 

met geopende handen. Een prachtig beeld van het openstaan voor het goede; heel 

wat anders als al die gebalde vuisten en korte lontjes die dagelijks het nieuws 

bepalen. Daardoor kan de wereld geen stand houden. Wel door nieuwe kansen, 

kleine stapje voorwaarts in vertrouwen! Hieraan heeft Albert op zijn wijze een 

steentje bijgedragen. Laten we het niet vergeten en er ons voordeel mee doen. Het 

levert zoveel op en je wordt gelijk lid van een wereldwijde familie! 

Albert, dank voor alles, het was veel. Je zult op een nieuwe  wijze Greetje en al je 

dierbaren nabij blijven, door de kracht van de liefde opdat ze elkaar alle kleuren van 

de regenboog laten zien. En als de regenboog aan de hemel verschijnt dan weten 

we dat het goed zit tussen God en de mensen. Wat willen wij nu nog meer wensen! 

Albert, Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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YOUNG ANGELS ZINGEN DOOR, MAAR ZONDER KARIN 

 

Op zondag 10 juli hebben we aan het einde van de Hoogmis 

Karin Zwerver--Bosma dank gezegd voor al die jaren dat zij 

dirigente was van The Young Angels. Dit heeft ze met een 

grote inzet en liefde gedaan. Ze was als het ware een soort 

van moeder voor de kinderen! We zijn Karin gelukkig nog 

niet helemaal kwijt want op vrijdag 23 september werken The 

Young Angels onder haar leiding mee aan een concert in de 

Martinuskerk te Roodhuis gegeven door het Koor Liocelli van de Antonius Abtkerk 

uit Scheveningen o.l.v. Richard Ram. Ditzelfde koor zingt dan op zondag 25 

september de Hoogmis in de Sint Martinuskerk. U leest hierover vast meer in het 

volgende parochieblad.  

The Young Angels gaan na de grote vakantie zingen o.l.v. Gerard 

van Beijeren die ook dirigent is van het Martini Jongenskoor. 

Dus… 

Karin nogmaals heel veel dank voor je geweldige inzet en welkom 

aan je opvolger Gerard! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

SNEEKWEEKCONCERT 

 

In de serie Sneker orgelconcerten is er weer het jaarlijkse 

Sneekweekconcert. Het concert is op maandag 8 augustus in onze 

kerk, de aanvang is 20.00u. 

 

Het Sneekweekconcert is, zoals gebruikelijk, gratis toegankelijk. 

Het concert wordt gegeven door Peter van der Weide, Bob van der 

Linde en Frits en Anja Haaze. Op het programma staan werken van 

o.a. Vierne, De Klerk, Mendelssohn-Bartholdy, Guilmant, Rossini en R.de Jong. 

Frits Haaze maakte een bewerking voor 6 handen op 2 orgels van de Amerikaanse 

mars “Anchors Aweigh” en een bewerking van het Friese volksliedje “Grouster 

Weagen” (Rôlje, rôlje), dat wordt gezongen door Peter van der Weide, Anja Haaze 

en Frits Haaze. 

Kortom voor elk wat wils. 

Het belooft een mooie avond te worden, komt dus allen! 

Na afloop is er koffie en thee in het St. Martinushuis. 

 

De gezamenlijke Sneker orgelcommissies. 
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ORGELCONCERTEN: 

 

In onze kerk worden er na de Sneekweek nog 2 orgelconcerten gegeven: 

Op 22 aug. Speelt Geerten Liefting, organist van de H. Bonaventurakerk te 

Woerden en op 5 sept. Speelt Tjeerd v.d. Ploeg, organist van de H. Christoforuskerk 

te Schagen. 

Verder zijn er nog concerten in de volgende kerken: 

15 aug. Oosterkerk Bob v.d. Linde, orgel en Sylvia Zijlstra, Gong. 

29 aug. Zuiderkerk Bogerman Big Band 

De concerten beginnen allen om 20.00u, de toegang is € 8,00 

 

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 12, 13, en 14 augustus 

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. 

 

HOU JE VAN ZINGEN? KOM ERBIJ!! 

 

Na de vakantie beginnen de koren weer vol enthousiasme  aan een nieuw 

zangseizoen. We kunnen best nog wel een aantal mensen gebruiken, dus 

als u denkt, “misschien is het wel iets voor mij” kom dan gerust eens 

ervaren hoe dat is. 

Intermezzo repeteert op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur met 

een nazit. 

Het Sint Caeciliakoor repeteert op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur met 

een pauze er tussen. Beide koren staan onder leiding van dirigent Frits Haaze 

 

De koren starten op 23 en 24 augustus.  
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DE BONNE WUM WANDEL 3- DAAGSE 

 

Van 20 t/m 22 juli vond in Nijmegen de Driedaagse plaats. 

De medewerkers en bewoners van het Bonifatiushuis en 

Dr. Wumkeshûs sluiten hier graag jaarlijks bij aan. 

De start op de drie ochtenden was rond 10:30 uur.  

Onderweg moest er gestempeld worden bij een heuse 

stempelpost en werd er gedacht aan de inwendige mens. 

Elke dag werd een andere route gelopen. Iedereen kon 

meedoen: lopend met een rollator, zittend in een rolstoel, 

alles was mogelijk.  

Vrijdag 22 juli jl werden de wandelaars en de vrijwilligers 

feestelijk muzikaal onthaald op een rode loper en door de 

dames van Flora pro Deo prachtige gladiolen uitgereikt.   

 

(Foto’s) Renate Dümmer 
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DIOCESANE RETRAITE:  GELUKKIG DIE...  

 

Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een 

tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk.  

 

In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen 

zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en de 

vervolgden. In zijn Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze draad weer 

op: ‘Gelukkig wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie vredelievend is, zuiver van 

hart en arm van geest; gelukkig wie zich niet verheft, zijn naaste in zijn broosheid 

draagt, wie er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te staan.’  Zij vinden, 

aldus Franciscus, de ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun geduld 

weten te bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen.   

In de wereld van alledag worden de mensen die veel weten, die zich aan welvaart 

laven, die zich gepantserd hebben, gelukkige mensen genoemd. Jezus en Franciscus 

zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de zaligsprekingen op Esseens 

erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug bij de profeten en in de psalmen.  

Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der aarde, maar 

de kleinen gelukkig geprezen worden.  

Het is de levenskunst van de glimlach. Voor veel mensen is glimlachen moeilijk 

geworden. Hun gelaat is verhard, de honderden kleine spieren zijn verstijfd. De 

Benedictijnse monnik Benoît Standaert schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een 

loopje kunnen nemen met je gebruikelijke ernst, en hij citeert daarbij een Chinees 

gezegde: ‘Als je om jezelf kunt lachen, zul je je hele leven plezier hebben.’ 

 

Begeleiding: Peter Vermaat  

Datum:  vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022 

 Plaats:   Klooster Thuine, Duitsland 

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

 

Opgave:  vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,  

e-mail: l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888. 

 

 

  

BISDOMBERICHTEN 
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PROBLEMEN IN DE POLITIEK ACUTER DAN IN DE KERK 

 

Ik zou niet graag minister zijn, parlementariër of medewerker 

op een ministerie. De crises in de woningbouw, de zorg en het 

onderwijs en nu dan heel actueel hoe de aanpak van de 

stikstofcrisis uitpakt voor de boeren, maken me niet jaloers. 

Als ik al die urgente problemen zie, denk ik: “Gelukkig heb ik 

daar geen verantwoordelijkheid voor, want ik zou niet weten 

hoe ermee om te gaan.”  

Om de crises op te lossen zal het kabinet met plannen moeten 

komen. Geventileerd via de diverse media is er een enorme 

maatschappelijk druk die een sterke invloed heeft. Het kan 

erop uitdraaien dat het kabinet de problemen gaat bezweren in 

plaats van fundamenteel oplossen. Nieuwe wetten en extra 

geld om de situatie de baas te worden. Zit daar niet een gevaar in?  

Het risico bestaat dat de overheid een zwalkend beleid voert. Ik zal een voorbeeld 

geven. In 2015 kwam het huidige ‘sociale leenstelsel’ tot stand, ook wel 

‘studievoorschot’ genoemd. De basisbeurs verdween, iedereen kan (nagenoeg) 

renteloos lenen. Het gevolg was dat studenten na hun studie met een soms grote 

schuld blijven zitten. Al vrij snel ontstond hierover een andere visie. Het kabinet 

wil studenten vanaf het collegejaar 2023-2024 weer een basisbeurs geven 

(weliswaar geen hoog bedrag). Weer een nieuw stelstel, maar dat betekent wel dat 

de studenten vanaf 2015 die alleen maar hebben kunnen lenen, achteraf 

gecompenseerd moeten worden. Hup, daar gaan weer miljoenen. En ja, weer veel 

onrust, protesten en verwarring. 

Iets van een zwalkend beleid speelt er op dit moment rondom de liturgie. Paus 

Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben meer ruimte geboden voor de ‘oude 

mis’. Paus Franciscus draait het weer terug. Hij deed dat nogal resoluut en dat heeft 

mensen die vanuit een spirituele ‘behoefte’ de ‘oude mis’ graag vieren, gekrenkt. 

Ik hoop dat we in de Kerk de continuïteit kunnen bewaren en bezig zijn met het 

dieperliggende fundamentele probleem: de overdracht van ons geloof. Dat is iets 

van de lange adem. 

 

+ 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 17 augustus vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 3 september. 

ADRESSEN ADRESSEN 


