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GOD SAVE THE KING 

 

Wanneer u dit leest is de begrafenis van koningin Elisabeth II al 

weer achter de rug. Met haar heengaan is heel tijdperk afgesloten  

waarin ontzettend veel is gebeurd. Ze was al aan de regering vóór 

ik geboren werd en zo zal het met velen van u zijn. Ze was een 

begrip en iedereen die het had over’ The Queen’ wist wie er mee bedoeld werd. Nu 

wordt er weer gezongen ‘God save The King’. In onze parochie heeft het woord 

KING nog een andere betekenis vanwege  een pepermuntje van deze naam dat in 

1902 in Sneek op de markt verscheen en sinds 1922 deze naam draagt.‘Kwaliteit In 

Niets Geëvenaard’ en dat terwijl sinds 1892 het wat dikkere Wilhelmina 

pepermuntje in Dokkum op de markt kwam b.g.v. de 12e verjaardag van prinses 

Wilhelmina. Nog steeds in de Horeca zéér populair en wie weet in protestantse 

kerken tijdens de (lange) preek!  

Je zult maar van een kwaliteit zijn die door niets geëvenaard kan worden en toch 

wordt dit van koningen gevraagd. Ze moeten het vooral goed doen! Werden ze 

vroeger dagen afgeschermd omdat er geen media en geen hordes opdringerige 

persmuskieten waren; vandaag de dag leven ze als ware in een aquarium en bij het 

minste geringste wil de massa vooral vernemen dat het ‘gewone’ mensen zijn. Dat 

‘gewone’ is natuurlijk een kwaliteit op zich, maar het moet niet platvloers worden. 

Daarom is het uitzonderlijk dat iemand als Elisabeth II zolang deze functie van 

binnenuit heeft kunnen vervullen. Dat deed ze vanuit het besef dat zij een gezalfde 

vorst was. Haar kroning in 1953 kwam indertijd op TV, mede op aanraden van haar 

echtgenoot prins Philip, maar het enige moment wat niet uitgezonden werd was de 

zalving met de heilige Olie door de aartsbisschop. Dat was iets tussen haar de Heer. 

Dat je daarom je functie niet neerlegt is denk ik in de huidige tijd voor velen 

moeilijk te begrijpen. Er altijd te zijn en in dit geval tot het einde van het aardse 

leven! Toch vind ik het zelf fascinerend en een oproep om je als mens geroepen te 

weten je leven in dienst te stellen van de ander en niet op te geven en vooral het te 

doen in verbondenheid. Alleen al dit gegeven vind ik een kwaliteit die in  niets 

geëvenaard wordt. In Sneek en Blauwhuis staan twee grote feesten op stapel, 150 

jaar kerkwijding! Een mooie gelegenheid om wie weet kauwend op een 

pepermuntje eens na te denken over onze trouw, inzet en verbondenheid. Wie weet 

houdt u het ook al 70 jaar of langer vol om er te zijn voor een ander, of anderen. 

Breng dat eens ter sprake, want het is een goddelijke eigenschap  waarmee u vast 

heel veel mensen blij hebt gemaakt, met vallen en opstaan. Je koninklijk gedragen 

is een kunst apart, maar het kan wel. Wie volgen wij daarin ook al weer! 

 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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MISSIO – WERELDMISSIEMAAND OKTOBER  

 

Op 23 oktober is het Missiezondag. Elke christen is geroepen om 

te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt 

Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van 

Nairobi. Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft 

zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het 

omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar 

schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde 

deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. 

Hygiëne is een groot probleem.  

De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn 

echter slechts een kant van de medaille. Er is nog 

een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen 

waar het nodig is. Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De 

alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die 

anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont met haar 

gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere 

microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de 

Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. 

Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis. MISSIO ondersteunt het 

pastorale werk in Kibera.   

  

De VOM-werkgroep 

 

  

PAROCHIEBERICHTEN 
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BRONNEN VAN BEZIELING 2022 

IN DE SINT ANTONIUS VAN PADUA 

 

Geïnspireerde avonden rond geloof en leven 

 

22 september Start gespreksavonden Sneek 20.00u 

20 oktober Martinikring Reahûs 10.00u 

28 oktober Filmavond Lemon Tree Reahûs 20.00u 

20  november Muziekmiddag Christus koning Heeg 15.00u 

28  november Filmavond Albert Schweitzer Sneek 20.00u 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 24 september 2022 

 19.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Marieke Brandsma 

Misdienaar: Marieke en Hendrik 

Koster: Jan Landman 

  Intenties: 

Overleden ouders Ridsert en Janneke vd Berg-vd Meer 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Hinke Kroon-Zijlstra 

Sikke Brandsma 

Harmen Witteveen 

Zondag 2 oktober met Kinderwoorddienst  

 09.30 Woord- en Communieviering olv Liturgiegroep 

Blauwhuis 

Mmv St Ceciliakoor  

Koster: Simme Hobma 

  Intenties: 

Jan en Martha Hoekstra-Bouma 

Overleden ouders Ydema-Flapper 

Zaterdag 8 oktober  

 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Tinke Rijpma 

Misdienaar: Oane 

Koster: Sicco Rypma 

  Intenties: 

Jaring en Pietsje Rijpma—Jellema 

Mebius Bonekamp 

Zaterdag 15 oktober           Jubileum 150 jaar kerkwijding 

 19.00 Eucharistieviering olv Pastoor Peter van der van der 

Weide en pastor Lucas Foekema  

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

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar:Mette, Oane en acoliet Jan Landman 

Koster: John Weel  

LOCATIE BLAUHÚS 
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Tijdens de viering inwijding Maria- en Jozef-altaren 

Na afloop feestelijk receptie in de Freonskip 

  Intenties: 

Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 

Familie van der Weij 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Margriet IJsselmuiden 

Douwe Hylkema 

Pastoor Henk Landman 

Zondag 23 oktober 

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaar: Hendrik 

Koster: André Brandsma 

Deurcollecte: Wereld Missiedag 

  Intenties: 

Overleden ouders Sikkes-Bekema 

Jan Kroon 

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. 

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

 

 

Aan alle inwoners van Blauwhuis Greonterp Wolsum Westhem eo 

 

UITNODIGING en programma Jubileum 150 jaar kerkwijding.  

Zaterdag 15 oktober 2022 

 

19.00 uur  Plechtige viering in de St Vituskerk   

o.l.v. pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema. 

Met medewerking van het St Cecileakoor en Fanfare Blauwhuis. 

 

20.15 uur Feestelijke receptie in café De Freonskip.  

Met o.a. uitreiking eerste exemplaar Jubileum Magazine   

‘De Blauhúster Sint-Vitustsjerke, 150 jier fan en foar ús allegear’ 

Alle aanwezigen ontvangen een exemplaar.  

 

Oant sjen yn de St Vitus, 

Locatieraad en Jubileumcommissie  

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
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Bedankt 

 

Foar alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave frou, 

ús mem, beppe en oerbeppe 

 

                  MARIEKE DOOPER - VAN DER MEER 

 

wolle wy jo tank sizze, it hat ús goed dien. 

 

Jan Dooper en bern 

 

 

We ûntfongen in bertekaartsje fan 

  

Petra 

 

Dochter fan Siebrand en Hiske Rijpma. 

Suske fan Fraukje, Jaring en Cornelis 

  

Berne op 30 augustus 2022 

  

Op it kaartsje skriuwe se: 

‘Nei trije berntsjes wie der yn ús hert noch in plakje frij. 

Dat is no prachtich ynfuld, troch in bysûnder famke sa as dy’.   

 

Fan herte lokwinske en wolkom yn ús mienskip ! 

Lokaasjeried Blauhûs, Sint Antonius van Padua parochie 

 

 

Op zondagmiddag 2 oktober zal in de Pancratiuskerk van Wolsum Jelke het 

heilig doopsel ontvangen in een oecumenische viering. Jelke is het zoontje van 

Wiebe Brandsma en Grietje Attema en broertje van Rixt.  

Dat het een mooie viering mag worden.  

 

Wij wensen Jelke samen met zijn ouders en zusje heel veel geluk toe. 

  

Ds. Edna Zwerver. Pastor Lucas Foekema 
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Kopij voor het volgende parochieblad 

 

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

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

19-10-2022      >>          verschijnt op 01-11-2022 

09-11-2022      >>          verschijnt op 22-11-2022 

 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 

  

 

Monumintedei sneon 10 septimber Blauhûs eo 

 

De dei begûn mei de offisjele iepening fan de gemeentelike Iepen 

Monumintedei mei in rûntsje om e tsjerke. Middeis wie der Tsjerkepaad yn 

Blauhús Greontep en Westhim; by de Sint Vitus wie der terras en ysko’s op it 

plein. Nij wie it boatsjefarren op de Blauhúste Puollen. De dei is ôfsluten mei in 

muzikale bûtendoar fiering  ûnder de beamen by de Sint Vitus. Njonken de 

muzikale klanken fan St Cecileakoar en Fanfare liet de grutte bûnte specht him 

flink heare, prachtich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It fotoferslach komt yn doarpskrante de Nijsbrief. Der wiene, al mei al, oer de 

hiele dei 375 besiters. Tank oan eltsenien dy’t der oan meiwurke hat. 

 

Lokaasjeried Sint Vitus 

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

LOCATIE HEEG 

Zondag 25 september 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 1 oktober 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Blauwhuis 

Zondag 9 oktober 

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

 

     

  



10 

 

Kom sneupen op de Jozefmarkt op zaterdag 1 oktober 

 

Wees erbij! Op zaterdag 1 oktober vindt de fameuze Jozefmarkt weer plaats. Deze 

prettige markt biedt weer volop sneupvreugde. Hier vindt u rariteiten, curiosa, 

handige gebruiksartikelen en vintage meubilair, waar u nog lang plezier van kunt 

hebben. Een bezoek absoluut waard.  

 

Unieke markt         

De organisatie krijgt vanzelfsprekend erg vaak het vraagstuk toegeworpen: ‘wat 

maakt de Jozefmarkt nu zo uniek?’ Daar kunnen we kort over zijn. De markt staat 

garant voor een variëteit in aanbod. Dat aanbod is zo uitzonderlijk dat u er alles 

vindt wat u nodig heeft, ook artikelen waarvan u niet weet dat u ze nodig heeft. 

Dat is de Jozefmarkt in een notendop.  

Uiteraard gaat de markt vergezeld met het vermaarde kansspel ‘draaiend rad’. Van 

frisbee tot een set schroevendraaiers, dit prijzencircus deinst nergens voor terug. 

De Jozefmarkt wordt georganiseerd door de Sint Jozefschool en de                              

St. Josephkerk. De opbrengsten van de markt komen ten goede aan                              

de Jozefschool en de Diaconie van de Sint Antonius van Paduaparochie.  

 

Voor in uw agenda: 

Wanneer: Zaterdag 1 oktober 

Locatie: Loods Veenstra Schilders aan de Draei in Heeg           

Tijd: van 13:00 uur tot 17:00 uur               

Entree: 1 euro 

 

Veelgestelde vragen: 

V: Kan ik alvast een entreeticket reserveren?            

A: Helaas is dit niet mogelijk, zorg dat u op tijd aanwezig bent voor het optimale 

snuffelplezier.  

V: Kan ik een stoeltje reserveren bij het draaiend rad?  

A: Helaas is ook dit niet mogelijk. Wie het eerst komt, wie het eerst zit. 

V: Hoe groot is de kans dat ik tamelijk vergenoegd terugkeer van mijn bezoek aan 

de Jozefmarkt?                   

A: Die kans is aanzienlijk groot. 

 

Tip: Neem een stevige boodschappentas mee, waar u direct uw fantastische 

aanwinsten in kunt opbergen. 

 

Commissie Jozefmarkt 
 
  



11 

 

 

 

 

 

VIERINGEN 

 

Vrijdagavond 23 september 20.00 uur   Gastconcert van Gli Uccelli ,een groot 

koor uit Den Haag. Ze brengen u, samen met het Martinuskoor uit Sneek een 

programma van wereldlijke en geestelijke liederen. Van harte aanbevolen. Gratis 

toegang.  

      

        

 

 

  

Zaterdag                  23ste  zondag door het jaar 

24 sept. 19.30     Woord-en communieviering door Lucas Foekema  

Lector: Karel                                       collecte: Ida  

Intenties : Wiebe en Akke Andringa-Huitema,Tjerkje Huitema, Popke en Alie 

Altenburg-Agricola en overleden familie, Tom Slooter.  

Zondag                   24ste  zondag door het jaar  

2 okt . 9.30     Oecumenische viering te Scharnegoutum met: 

Ds. Lieke Weima en pastor Lucas Foekema  

 

Intenties: Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrig 

Poelsma-Aukes, Hiske Galema-Kramer, Anne Bootsma, Tom Slooter, Simme en 

Johanna Andringa- Wijngaard, Yt Bouma-Huitema, SeakleAltenburg en 

overleden familie. Deze intenties worden op 8 oktober nogmaals gelezen    

Zondag                 25ste zondag door het jaar  

9 okt.   9.30     Viering van de eucharistiedoor Pastoor van der Weide 

 Lector :Rein     misd: Sjoerd                 Collecte: Ida     
 

Intenties: Fam. Popke en Liske van der Werf – Minnema, IJsbrand Galema en 

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

Brandsma, Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrig 

Poelsma-Aukes, Hiske Galema-Kramer, Anne Bootsma, Tom Slooter, Simme en 

Johanna Andringa- Wijngaard, Yt Bouma-Huitema, SeakleAltenburg en 

overleden familie. 

 

    

LOCATIE REAHÛS 
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GRAADJE LAGER 

We ontkomen er niet aan. De kachel in de kerk zal een graadje lager moeten. Met 

de huidige gastarieven is dat noodzakelijk geworden. De warmte zal van een extra 

jas of trui moeten komen, daar kunt U alvast rekening mee houden.  

De kale gasprijs voor de kachel van de kerk bedraagt op dit moment € 1,86 per 

m3 . Dat is exclusief de BTW en de leveringskosten. Reken maar uit.   

Misschien biedt een extra kaarsje bij Maria-van-altijd- durende-bijstand enige 

extra warmte.    

 

FUNDERING 

In week 40 of 41, begin oktober dus, wordt begonnen met het stabiliseren van de 

fundering van de toren. Zoals het er nu voorstaat gaan de vieringen gewoon door. 

Het koor kan echter even niet gebruik maken van orgel en koortribune, dat wordt 

dus piano en kerk.   

Op het plein wordt ruimte gemaakt om via de ingang van het parochiezaaltje de 

kerk binnen te komen.  

 

GETROUWD 

Friso Bertelink en Marieke Bakker, namens onze geloofsgemeenschap willen wij 

hen van harte feliciteren.  

 

BEGRAAFPLAATS 

In navolging van onze locaties in Sneek en Blauwhuis willen we nagaan of er een 

aantal mensen zijn die volgend jaar als vrijwilliger wat werkzaamheden op het 

kerkhof willen verrichten.  We zullen in de wintermaanden nadenken over een 

goede invulling daarvan en in het komende voorjaar van start gaan.  Je kunt je 

melden bij een van onze locatieleden, Maar het handigst is dat bij Annemieke 

Duipmans: annemiekeduipmans@gmail.com of 0625209211 

 

 

 

Oecumenische 
viering op 
zondagmorgen 2 
oktober 
in de Martenskerk van  

 

mailto:annemiekeduipmans@gmail.com
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Scharnegoutum 
Zondagmorgen is er bij ons in de kerk geen viering 

maar wel in de Martenskerk in Scharnegoutum.  

Het is een Oecumenische viering. Een viering 

voor jong en oud.  

De vorige keer was de oecumenische uitwisseling bij ons in de kerk  

in Reahûs en wel op aswoensdag.  

Nu zijn wij te gast in de PKN kerk in 

Scharnegoutum.  

De viering staat in het teken van Sint Franciscus.  

Immers het is bijna 4 oktober/dierendag. 

In de viering zal een speciale gast langskomen 

die zal vertellen wie Fransciscus was.  

De kinderen mogen natuurlijk hun knuffels 

meenemen.  

Franciscus  leefde in een onzekere tijd, de late 

middeleeuwen.  

Hij durfde keuzes te maken die het christendom 

een 

nieuwe richting wezen. Een hele beweging van 

minderbroeders ging in zijn voetspoor verder. 

Zij noemden zich minderbroeder want je staat 

als mens nooit boven de ander. Je mag elkaars 

broeder en zuster zijn. En zoals Franciscus dat 

zag, ook van broeder zon en zuster maan, 

van de vogels in de hemel en de dieren in het 

veld.  

 

De viering begint om half 10.  

De voorgangers zijn Ds. Lieke Weima 

en pastor Lucas Foekema.  

Na de viering is er een kopje koffie, thee of fris om nog 

even na te praten. 

Iedereen is van harte welkom  

 

IN MEMORIAM  

Op 24 augustus  overleed te Joure, op hoge leeftijd ( 1929-2022),  Ym Bootsma-

Visser. Samen met Piet Bootsma woonde zij, met haar gezin, vele jaren in het 

voormalige bankgebouw te Reahûs. Jarenlang was zij lid van het  koor, voorzitster 

van het schoolbestuur en lid van de parochieraad.. Wij wensen de familie veel 

sterkte toe.   
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 24 september  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

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

Truus Visser-Weitenberg, Jogemien Huiting, uit dankbaarheid 

voor het vele pastorale werk verzet door pastor Jenny Smit, 

Julia Krekelaar 

Zondag 25 september – 26 e Zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Voorganger: A. Veldhuizen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. gastkoor: Gli Ucelli 

Ria Slippens (L);  

Maureen van Groenesteijn en Mikail Daniel  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de vrede, Juul v.d. Zweep-Bootsma, opa 

Willem Brouwer en oma Lieuwkje Brouwer-Boersma, Paul en 

Diana Haaze-Harteveld, overleden ouders Schoof-

Middelweerd, Jan en Riet van Campenhout-Middelweerd, 

familie Brenninkmeijer-Bürger, Tjerk en Fia de Blaauw-Konst, 

Sjoerd Galama, Janny Dijkstra-Poiesz, Bertus ten Have, 

George en Niek Edens, pastoor Jan Alferink 

Kinderwoorddienst 

Maandag 26 september 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Rie Tromp-Vonk, Mattie Janssen-Janssen, Annie 

Meijer-de Vries 

Dinsdag 27 september – H. Vincentius de Paul, priester 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen 

Woensdag 28 september 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Nel 

Rentmeester 

Donderdag 29 september-  HH Michaël, Gabriël en Rafael, aartsengelen 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze 

leven 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 30 september – H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

Kerk 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Harry Bloks, bij de herdenking van een 

diakenwijding, 

Zaterdag 1 oktober – H. Theresia van het Kind Jezus 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor alle missionarissen, Etsre 

Haarsma- Konst, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-

Palsma 

Zondag 2 oktober -27e Zondag door het jaar – 

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

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

Willem Nicolaij (L); Youssif Shamel (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle missionarissen, Rein en Annie van der 

Vliet-Tigchelaar, Juul v.d. Zweep-Bootsma, Sjoerd Galama, 

Diny Hergarden, Docus en Margaretha van der Vliet- de Vries, 

de overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma- 

de Bruin, Bertus ten Have, pastoor Jan Alferink 

Kinderwoorddienst 

Maandag 3 oktober 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Mily Clerkx, Sjoerd en Riek-Hamersma-van der 

Horst 

Dinsdag 4 oktober – H. Franciscus van Assisié - Dierendag 

Kerk 

 

 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle volgelingen van Franciscus uit onze 

parochie, Mieke van der Zee-Thibaudier, Rie Postma- van 

Barneveld, pater Leo van Ulden, Jehannes Jozef en Anna Maria 

Bouwhuis-Huizinga 

Rozenkransgebed 

Woensdag 5 oktober 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Nellie de Jong- Schrichte, Joop Modderman 

Donderdag 6 oktober 

Kerk 

 

  

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Edward Renee en Yonny Matitawaer, Joan Grace 

Matitawaer 

Rozenkransgebed 
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Vrijdag 7 oktober – H. Maagd Maria van de Rozenkrans, 1e Vrijdag 

Kerk 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Ter ere van Maria ter ere van het heilig Hart van Jezus, 

pater Jos van Vegchel cssp 

Zaterdag 8 oktober 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jogemien Huiting, Marga 

Lotstra-Eg, Pier Ruiter, Yvonne van Schagen-Paddenburg, 

familie Brenninkmeijer - Corman, Pier Ruiter 

Zondag 9 oktober – 28e Zondag door het jaar- St Franciscus 

A.Z. 10.00 Voorganger: Joke Verboom 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze en Ayanna Troelstra (L);  Kees Buruma en Eline 

Schickenberg  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle volgelingen van St. Franciscus uit onze 

parochie en in ons land,, voor alle missionarissen, Sietse en 

Thea Altena, Leo Potma, Sjoerd Galama, Hessel Hanzen, Suze 

Westhof, Pater Rieks Andela, Rina Silvius-Griffioen, Fea van 

de Meulen- von der Heijde, Janke Bouwhuis-Feenstra, Harrie 

Diekstra, Wim en Tecla v.d. Heijden-Hoekstra, zuster Antoine 

Leechburg-Auwers, Bertus ten Have, pastoor Jan Alferink 

Kinderwoorddienst 

Maandag 10 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Lize Hooghiemstra, Ernesto Andriol en overleden 

familie 

Dinsdag 11 oktober 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Henk en Sabina Andela,  

Rozenkransgebed 

Woensdag 12 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle leden van het gezin v.d. Pol-Zijlstra, 

Donderdag 13 oktober 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

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

zoon Dick, Martina Anna en Franciscus Drabbe 
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COLLECTE 

 

Zondag 21 augustus   € 341,00   Zondag 28 augustus   € 310,00 

Zondag 04 september € 291,50    Extra collectes € 1608,20 

 

Dank u voor al uw goede gaven via de collectemandjes en de 

betaalzuil in het portaal van onze St. Martinuskerk. 

 

AGENDA 

Dinsdag    4 oktober        Koffieochtend 

Woensdag 5 oktober 13.30: Leerhuis op de pastorie 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 4 oktober is er na de H. Mis weer koffie drinken in het Sint 

Martinushuis. 

We kunnen onder het genot van een kopje koffie/thee weer even bijpraten. 

Komt U ook, wij zijn er ook. 

 

Betty en Lenie 

 

LIEF EN LEED 

 

OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM JUUL V.D. ZWEEP-BOOTSMA 

 

Juul werd geboren op 25 september 1929 te Sneek. Bij het H. Doopsel 

ontving zij de namen Julina Christina. Op 2september 2022 is Juul 

overleden in Joure. Op dinsdag 6 september hebben we afscheid van haar 

genomen tijdens een viering in de Sint Martinuskerk in Sneek. 

Aansluitend volgde de crematieplechtigheid. 

  

Vrijdag 14 oktober -150 jaar kerkwijding St. Martinuskerk 

Kerk 

 

 

 

 

Kerk 

 

08.45 

 

 

 

 

19.30 

Eucharistieviering  

Intentie: Uit dankbaarheid b.g.v. 150 jaar kerkwijding, Jan en 

Regina v.d. Berg-Hoekstra, voor alle mensen die onze 

kerkgemeenschap vormen en een warm hart toedragen, Joop 

Roorda 

Onze parochie nu en in de toekomst – feestelijke bijeenkomst 

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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Juul heeft al vroeg geleerd en ervaren wat het is om samen te leven.  

Opgegroeid in een groot gezin van waarin, wanneer ‘lytse’ Bauke was blijven leven, 

wel 14 kinderen hadden kunnen zijn, wist ze al gauw wat rekening met elkaar 

houden betekende en ook iets voor elkaar over hebben en doen. Deze eigenschap 

heeft ze haar leven lang behouden; dienstbaar zijn. Niet omdat het moet, soms 

natuurlijk wel, maar het meeste vanuit het besef dat je hierdoor de ander uit de verf 

kunt laten komen en dit gold vooral voor haar man Wytse. Zijn levensverhaal was 

voor het grootse gedeelte ook háár levensverhaal. Toch heeft Juul ook heel duidelijk 

haar eigen gezicht laten zien en zo stond zij niet als een schaduw achter de troon. 

Ik moest denken aan haar twee doopnamen Juliana en Christina, twee heuse 

heiligen. De meesten van ons denken bij deze twee namen gelijk aan koningin 

Juliana en haar dochter prinses Christina. Twee vrouwen die graag ‘gewoon’ wilden 

zijn. Dat gewone straalde Juul ook uit die graag te midden van mensen was. Daarbij 

had ze beslist wel haar eigen mening; als het haar niet zinde maakte ze dat wel 

kenbaar. Als het kon genoot ze van het volksdansen in Ysbrechtum, het KVG, het 

wijkhoofd zijn, samen varen met Wytze naar Duitsland en op de fiets de buurt 

verkennen, het organiseren van de Bingo in het Bonifatiushuis, zieken bezoeken, 

stijldansen met Wytze bij de Fryske krite, verre reizen maken en er enorm van 

genieten terwijl ze ook zeer honkvast was en anderen de ruimte gaf, ook al was je 

een hele poos weg. Je was en bleef gewoon met elkaar verbonden! 

 

In het evangelie hoorden we over Marta en Maria. De een is maar aan het redderen 

en ander laad de accu op, gezeten aan de voeten van de Heer. Juul was zowel Marta 

als Maria. Haar geloof was haar dierbaar maar ze zou het nooit een ander als 

dwingend opleggen. Het had alles te maken met de vrije ruimte vanuit een 

onvoorwaardelijke liefde. Wie weet dat Juul dit aan haar dierbaren waar ze trots op 

was wil meegeven. ‘Doe wat je doet van binnen uit en je komt over; je bent 

verbonden’. Is dat niet goddelijk! En als je dan weet dat de blik van degene die dit 

doet en zegt een open blik is, vol liefde en begrip en als dan een ieder dat eens zou 

doen… dan komt er iets van de hemel op aarde. Moge die gezindheid, die geest 

blijven in ons allen. Het spreekt door dit mooie en rijke en met de mooie foto’s op 

het uitvaartboekje en op de rouwkaart zo kleurige en fleurige leven. Zo blijven we 

verbonden met een naam en een gezicht. Mens, durf te leven! 

 

Juul, dank voor alles. Je was hier nog, in de St. Martinus, op zondag 21 augustus. 

Het was allemaal zo vertrouwd. Zo zul je vast blijven bij al je dierbaren met een 

naam en een gezicht en bij de goede God die we danken voor jouw bijzondere 

aanwezigheid. Juliana , wat betekent de ‘jeugdige’ Christina, wat betekent ‘de 

gezalfde’, dank en: Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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IN MEMORIAM BERTUS TEN HAVE 

 

Bertus werd geboren op 15 oktober 1947 te Joure. Bij het H. Doopsel in 

de St. Mattheuskerk ontving hij de namen Albertus Lucas. Hij overleed, 

voorzien van het Sacrament der Zieken, op 6 september 2022 te Sneek. Op 

zaterdag 10 september hebben we de Heer gedankt voor zijn leven tijdens 

een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. Aansluiten de volgde de 

crematieplechtigheid. 

 

Wanneer je nagaat hoeveel Bertus eigenlijk wel niet heeft gedaan en hij toch een 

mens was die graag van zijn rust kon genieten, dan sta je versteld waar hij de tijd 

vandaan heeft gehaald om al die dingen te doen. Werken in de achterlichtjes fabriek 

in Joure, Age Postma’s IJsfabriek, de papierfabriek in Eerbeek, Thialf in 

Heerenveen, DE in Joure, als gevangenisbewaarder, steward  bij de voetbal in 

Heerenveen, de Klamaere in Workum, een eigen zaak + discotheek in Wolvega, het 

schilderen, de tentoonstellingen in het Martinushuis, het organiseren van de 

boekenmarkten, drager bij De Boer, de Bingo in het Martinushuis, de 

wijwatersbakjes verzameling waarvoor hij samen met Lenie heel Nederland 

doorkruiste, daarbij getrouwd zijn met Lenie en vader zijn van Wilbert en 

Antoinette, grootvader van de kleinkinderen waar hij gek mee was. Het getuigt van 

een geweldige levensdrang en het willen genieten van dingen waarvan hij dacht: 

dat ligt mij wel. Bertus kon daarbij gebruik maken van zijn gemakkelijk contact 

maken met mensen, zijn gemakkelijke babbel en het geïnteresseerd zijn in verhalen. 

Als iets niet meer ging zoals in de laatste jaren het autorijden en het schilderen, dan 

zocht hij iets anders om de tijd zinvol te besteden om zo voldoening te vinden. 

Daarbij werd alles gekruid door zijn humor, die soms ook wel eens wat fout was en 

te ver ging, maar altijd was daar ook het gebaar om het weer goed te maken en net 

zolang te praten tot er een oplossing kwam. Als Bertus aanbelde aan de pastorie dan 

had hij weer een of ander idee wat altijd te maken had om iets voor anderen te doen, 

voor jong en oud. Wat dat betreft heeft hij veel voor onze gemeenschap gedaan 

waarvoor vanaf deze plaats heel veel dank! Ik heb hem daarbij nooit horen spreken 

over geen tijd hebben; die was er gewoon als het gestelde doel maar gehaald werd! 

 

Bertus geloofde in de kracht van de Liefde. Op zijn eigen wijze gaf hij er gestalte 

aan en hij is er ook wel eens in teleurgesteld. Op 9 jarige leeftijd overleed zijn eigen 

vader, en altijd is hij op zoek geweest naar een voorbeeld. In zijn jeugd moest hij 

een poos naar een internaat. Hierna kwam hij op de Rijnvaart. Zo is heel zijn leven 

een zoektocht geweest naar het geluk. Hij heeft er zelfs een boek over willen 

schrijven. Want tijdens die zoektocht kon hij ook best eens depressief zijn. Maar in 

de momenten samen met mensen kon hij echt genieten; sigaretje aan en de bekende 

twinkel in de ogen. Dat bleef ook in de laatste twee extra weken, mede door het vele 

bezoek. Wie weet is hij op die zoektocht voor anderen een vriend, een vader geweest 
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die steun gaf; met vallen en opstaan; een verbindende factor geweest! Zo word je 

op zoek naar het voorbeeld, naar het geluk, zelf een voorbeeld. Liefde kan namelijk 

ook zeer doen, dat weten we allemaal en Bertus heeft dat ook geweten van binnenuit 

en daarom wenste hij de ander de liefde toe die een twinkel in de ogen geeft en 

verbondenheid. 

Bertus, dank voor alles, voor wie je was en zult blijven; een mensen-mens. Moge 

alles wat je uit liefde hebt gedaan doorwerken in het leven van je dierbaren. Het 

was veel en waar je de tijd vandaan haalde is en blijft een vraag, maar dat je het 

hebt gedaan is vanaf nu een weet!Bertus, rust zacht en geniet in Gods eeuwigheid. 

Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM PASTOOR JAN ALFERINK 

 

Jan is geboren op 12 oktober 1934 in Sneek. Zijn ouders waren 

Bernardus Alferink (1898-1966) en Minke Joustra (1906-1969). In het 

timmermansgezin waren nog twee zoons die beiden inmiddels zijn 

overleden. Dit jaar was een jubileumjaar voor Jan: op 22 juli vierde hij 

zijn 60-jarig priesterschap. Jan was priester van het . bisdom Groningen 

- Leeuwarden. Hij overleed op vrijdag 9 september 2022. Op zaterdag 

17 september was in de H. Geestkerk te Heerenveen de plechtige Eucharistieviering 

en aansluitend de teraardebestelling op de RK Begraafplaats. Dat hij moge rusten 

in vrede. 

Als jongen zat hij op het koor bij Flucie van Bergen, maar zijn aandacht ging ook 

veel naar voren, zeg maar naar het altaar en hij wilde ook wel misdienaar zijn. Na 

eerst bij de Redemptoristen op het kleinseminarie te hebben , wegens plaatsgebrek 

op het seminarie van het bisdom, werd hij toch wereldheer. In 1962 werd hij priester 

gewijd in Groningen in de St. Martinuskathedraal door bisschop Nierman en deed 

hij zijn eerste Mis in Sneek in de St. Martinuskerk. Vervolgens werkte hij als 

kapelaan in Stadskanaal-Musselkanaal, in Erica en vervolgens als pastoor in 

Groningen in de Mariakerk en tot het jaar 2000 in Heerenveen. Tijdens zijn 

emeritaat assisteerde hij nog een aantal jaren in Drachten, Gorredijk, Zorgvlied en 

Oosterwolde.  Ook kwam hij geregeld in de Karmel in Drachten voor Latijnse 

vieringen. Jan is gewijd vlak voor het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). 

Dat de mensen vanaf toen meer bij de liturgie werden betrokken vond hij een groot 

goed en dat droeg hij ook uit mede door zijn grote belangstelling voor de 

kerkmuziek. Vele jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de Sint Gregorius 

Vereniging binnen ons bisdom totdat ik het stokje van hem mocht overnemen. Jan 

was graag te midden van mensen, gehecht aan zijn familie en zeer verbonden met 

zijn trouwe huisgenote Martietje Wortelboer. Vele jaren maakte hij mooie reizen 

langs Engelse Koorscholen georganiseerd door mgr. Jan Valkenstijn de dirigent van 
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de koorschool in Haarlem. Hij vierde graag en met kwaliteit de liturgie. Zo liet hij 

vaak met trots het boek zien met foto’s van de prachtige Mis b.g.v. zijn 50 jarig 

priesterfeest. Ook was hij een trouwe bezoeker van de orgelconcerten in de onze 

Martinuskerk. Daar ontmoette ik hem nog op maandag 5 september  j.l. tijdens het 

concert van Tjeerd v.d. Ploeg uit Schagen. Hij begon dan altijd over de volgens hem 

te luide Bazuin in het orgel waarop ik altijd grapte: ‘Als het maar niet de laatste 

Bazuin is!’ Nu, die heeft nu toch voor hem geklonken. Op 22 juli interviewde ik 

Jan voor het gedenkboek b.g.v. 150 jaar kerkwijding van de St. Martinus in Sneek. 

Daar werkte hij graag aan mee en leverde ook nog mooie foto’s! En nu staat het 

leven van Jan opgetekend in het boek des levens van Hem voor wie hij zich tijdens 

zijn priesterleven heeft ingezet. Aan het einde van leven voelde hij zich wel eens 

wat eenzaam en had hij het over de dingen die hij niet meer kon. Moge dit alles nu 

zijn omgezet in eeuwige vreugde en verbondenheid met de God die leeft en die ook 

door Jan  bij mensen tot leven mocht komen. Jan, dank voor alles en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

MARTINI JONGENSKOOR SNEEK 

 

25 september Oosterkerk 

30 oktober Sint Martinuskerk 

27 november Oosterkerk 

25 december Sintmartinuskerk  
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JENNY SMIT GAAT MET PENSIOEN 

 

Op zondag 18 september heeft pastoraal medewerker Jenny Smit na 13 jaar zich 

met hart en ziel gegeven te hebben voor bewoners en organisatie Patyna  afscheid 

genomen tijdens een viering in de Kapel van de Ielânen. We hebben Jenny mogen 

leren kennen als een warme en betrokken vrouw, die altijd de mens op de eerste 

plaats stelde. Daar zijn we haar dankbaar voor.  

We wensen haar voor de toekomst veel Zegen en geluk toe en er zullen vast wel 

weer mensen op haar pad komen waar zij iets voor zal kunnen betekenen! Jenny, 

nogmaals dank voor je grote inzet en betrokkenheid. 

 

Pastoor Peter van der Weide en alle vrijwilligers in- en rond de Ielânen 

 

DIERENDAG OP ZONDAG 2 OKOTBER 

 

Beste kinderen 

Jullie mogen zondag 2 oktober jullie huisdier 

meenemen naar de kerk. Dan kun je er iets over 

vertellen en wie weet wordt het gezegend door de 

pastor. Dan zijn jullie extra goed voorbereid voor 4 

oktober DIERENDAG. Dat heeft alles te maken met 

Sint Franciscus van Assisië. Maar daar hoor je vast wel 

iets over in de viering op zondag 2 oktober 11.00 uur 

in de Sint Martinuskerk.  

Neem vooral ook je vader en moeder, broertjes en 

zusjes mee of wie je maar wil en vergeet niet jullie 

huisdier mee te nemen. 

Groeten van pastoor 

 

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 7,8,en 9 oktober 

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.                  

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten. 
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Zondag 9 oktober is het Lourdeszondag. Het Sint Caeciliakoor zingt dan de 

welbekende Bernadettemis.   

 

Maria wordt ter gelegenheid daarvan in de bloemen gezet. 

Zaterdag 8 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u uw bloemen bij Maria komen 

brengen. 

 

U bent van harte uitgenodigd. 

 

Het bestuur van het Sint Caeciliakoor 
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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 28 september vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 15 oktober. 

ADRESSEN ADRESSEN 


