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SINTERKLAAS  

‘Nou mutte we asen ok weer ‘ns wat leuks doen’ (bolserters). Dat 

hoor ik de laatste tijd wel vaker bij ons thuis. De zomervakantie is 

al lang voorbij. Het drukke leven op school heeft onze jongens weer 

behoorlijk opgeslokt. En ja, verder is er ook nogal wat aan de hand 

waar je wel eens zorgen hebt. De oorlog in Oekraïne, en dichterbij: 

een maatschappij die van crisissen aan elkaar hangt. Zo leuk is het allemaal niet. 

Komt het allemaal wel goed? 

Maar ergens halverwege de herfst is daar toch ook het Sinterklaasfeest. In ieder 

geval een feest met prachtige herinneringen. Mijn schoonouders woonden naast het 

internaat. Ze waren hervormd maar de paters van het internaat kwamen graag bij 

hen koffiedrinken. Zo was Pater Noordstrand bij hen ook graag even hulpsinterklaas 

en deed dat met verve. Op het internaat mochten ze ook de schoen opzetten. 

Oecumenisch schoenzetten, zullen we maar zeggen.  

Bij ons thuis vroeger, herinner ik me het heerlijk avondje nog goed. Dat er ineens 

op de voordeur werd geklopt en wij naar de deur holden, naar buiten keken en daar 

niemand zagen. Behalve een grote zak met cadeautjes en surprises. Wij snapten er 

niks van. Wel raar dat mijn vader dan altijd toevallig naar de WC moest. En als we 

dan samen gezellig rond de tafel zaten vlogen ineens de pepernoten door de hoeken 

van de kamer. Verbijsterd waren we. Mijn moeder droeg vroeger zo’n 

bloemetjesschort. In de grote zakken had ze de pepernoten die dan, met een ferm 

gebaar, de kamer in werden gesmeten. Wij zagen het niet. Hoe dom kun je wezen. 

Of misschien waren we wel vol vertrouwen. Ik meen dat het Peter Faber was die 

ooit ‘ns vertelde over een Sinterklaasfeest op een school op Bonaire. Hij was 

hulpsinterklaas en ze kwamen niet met de stoomboot maar met de helikopter. Maar 

als je uitstapt dan zwiepen de rotorbladen nog na, met veel wind. Sinterklaas raakte 

natuurlijk z’n baard en mijter kwijt. Hij moest moeite doen alles weer op z’n hoofd 

te krijgen. Maar de kinderen die in een kring om het landingsterrein heen stonden 

zongen rustig door. Met mijter en baard was hij toch weer gewoon Sinterklaas. Hun 

geloof was ongeschokt.  

Goh, wat zou het mooi zijn om weer zo vol vertrouwen en ongecompliceerd in het 

leven te staan. ‘Als gij niet wordt als kinderen’, staat ergens in het evangelie. Maar 

ik zie mensen tegenwoordig soms zo boos en wantrouwig. En ja, bij alle problemen 

die er tegenwoordig zijn, en die zijn er, alleen…. boosheid helpt meestal niet. 

Misschien is de adventsperiode een mooie tijd om dat vertrouwen weer wat te 

oefenen? Vertrouwen in de liefde, in de vriendschap, in mensen, die soms als 

heiligen kunnen zijn met of zonder baard. En kunnen er toch, onverwacht, leuke en 

bijzondere dingen gebeuren. Daar wordt op de deur geklopt…. 

Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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DIGITALE COLLECTE 

 

Beste Parochianen, 

Het contante geld verdwijnt meer en meer uit onze 

maatschappij. In de kerk te Sneek is in het kader van deze 

ontwikkeling inmiddels een betaalzuil geplaatst, die door velen wordt gebruikt. Het 

parochiebestuur en het college van collectanten willen een volgende stap maken 

m.b.t. het digitaal collecteren. In deze bijdrage nemen we U mee in de toekomstige 

ontwikkelingen. Om het ‘telefonisch’ collecteren te bevorderen zal gekozen worden 

voor de zgn GIVT app (combi van Gift/Giving). In het vorige parochieblad is hier 

al melding van gemaakt. Deze app dient geïnstalleerd te worden op uw telefoon. 

Vervolgens kunt U via deze app op 4 manieren betalen:  

1. door de telefoon bij een zendertje te houden (die bijvoorbeeld langskomt in 

het collectemandje); 

2. door het scannen van een QR code (die bijvoorbeeld langskomt in het 

collectemandje); 

3. door de kerk van Sneek te klikken in de lijst, U kunt vervolgens betalen; 

4. door een locatie-koppeling, in dit geval aan de locatie Sneek. 

Het meest gangbaar, gebruikersvriendelijk en waar de 

voorkeur naar uitgaat is de ‘lijst’, methode 3. U krijgt 

dan een lijst met aangesloten kerken op uw telefoon te 

zien. Zendertjes, QR-codes of locatiekoppeling zijn dan 

niet nodig. U klikt Sneek aan, en U kunt vervolgens 

(waar U ook bent) uw bijdrage overmaken. Als U eenmaal Sneek heeft gebruikt en 

de volgende keer op lijst drukt, komt als eerste direct Sneek naar voren. U kunt zelfs 

als U wilt uw collectebijdrage thuis al overmaken. Methode 1,2 en 4 passen we dus 

niet toe. 

Naast de betaalzuil en de GIVT app blijven contante betalingen mbt van mandjes 

na de viering uiteraard bestaan. Tevens zal op een aantal plaatsen achter in de kerk 

een QR-code worden geplaatst, dit voor degenen die ‘telefonisch’ willen betalen 

maar geen GIVT app op de telefoon hebben.  

Bij evenementen kunnen degenen die over de GIVT app beschikken hier uiteraard 

gebruik van maken. Daarnaast zullen er veelal bezoekers aanwezig zijn die de GIVT 

app niet op de telefoon hebben. In het geval van evenementen zal in het 

programmaboekje of programmaoverzicht een QR-code worden afgedrukt, die door 

iedereen gebruikt kan worden. Uiteraard zal ook meestal de mogelijkheid van 

contante betaling achter in de kerk aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat bij bepaalde 

evenementen met mandjes/stokken door de hele kerk wordt gecollecteerd, 

aangevuld met de QR-code. 

PAROCHIEBERICHTEN 
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Vwb de introductie treft u in dit parochieblad een informatieboekje over de GIVT-

app aan en zullen er binnenkort ook informatieboekjes achter in de kerk beschikbaar 

zijn. U zou de app al zelf kunnen downloaden, de app is kosteloos. Daarnaast komen 

er zgn helpdesk-sessies na een aantal vieringen om U te helpen met het installeren 

van de app. Hierover krijgt U nader bericht. Als we met een beperkte groep hebben 

proefgedraaid is de planning om ‘life’ te gaan in Sneek in de 2e helft van januari 

2023. Op basis van de ervaringen wordt bezien deze methodiek ook toe te passen 

op de andere locaties. 

Het betalen via de app (of met QR) code is volledig anoniem. U bent uiteraard niet 

verplicht gebruik te maken van de app, evenwel wij willen U de mogelijkheid niet 

onthouden aan te sluiten bij de ‘digitale’ ontwikkelingen. We houden U op de 

hoogte van de voortgang. 

 

Met een hartelijke groet, 

Het Parochiebestuur en het College van Collectanten 

 
BERICHT  VAN  DE  PCI  (PAROCHIËLE  CARITAS INSTELLING) 

 

In het bestuur van de PCI is door bisschop van den Hout als nieuw lid benoemd de 

heer J.J.M. (Hans) Haarsma uit Sneek. Ook is als kandidaat lid tot het bestuur 

toegetreden mevrouw S(usan) ten Kate uit Nijland. Het tal bestuursleden is daarmee 

op 7 gekomen en bestaat uit de volgende personen.  

Voorzitter:                 Jetse Brandsma, Reahûs 

Secretaris:                 Maurits Flapper, Heeg 

Penningmeester:          Rein de Wolff, Jirnsum 

Notulist:                       Cathrien Couperus, Blauwhuis 

Algemene zaken           Adrie Hegie, Sneek 

Algemene zaken           Hans Haarsma, Sneek 

Kandidaat lid               Susan ten Kate, Nijland 

Pastoor is geestelijk adviseur 

Adrie Hegie is bezig met andere kerkelijke instanties in Sneek een diaconale opvang 

in één gebouw onder te brengen. 

Hans Haarsma maakt zich sterk voor het Diaconaal Platform Sneek i.o.: initiatieven 

om met andere kerken en diaconieën concrete aandacht te geven aan mensen met 

een problematische achterstand zoals armoede en eenzaamheid. 

Ieder bestuurslid heeft de taak om vanuit christelijke overtuiging gestalte te geven 

aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door 

aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen 

van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale 

rechtvaardigheid. Dit alles strikt vertrouwelijk. 

Door de huidige forse prijsstijging van met name energie en voedsel zijn er mogelijk 

onder u, of kent u iemand of meerderen, die dreigen niet meer rond te kunnen 
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komen. Wat dan NOOIT mag gebeuren is dat de betreffenden in de schulden 

belanden, want dat is vaak een neerwaartse spiraal. 

BENT U ZO’N IEMAND OF KENT U ZO’N IEMAND MELD HET ONS. 

Dit kan door een briefje geadresseerd aan de PCI St. Antonius van Padua te sturen 

of te brengen naar: Singel 64, 8601AL Sneek of naar één van de bestuursleden. 

Wij nemen dan contact met u op. 

 

Is iemand onder u onverhoopt toch in de schulden beland, neem dan contact op met 

Budgetmaatje Fryslân: 06 518 09 996. 

 

Bestuur PCI 

 
ADVENTSACTIE 

 

Deze Advent houden we actie voor Sierra Leone. Dat ligt aan de westkust van 

Afrika. Dit land was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige 

burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak. Voordat de Covid-

19 pandemie uitbrak had het land een van de snelst groeiende economieën van het 

continent. Door een samenloop van omstandigheden is de economie ingestort. Het 

gevolg is dat meer dan helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 

1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van hoogste in de 

wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de 

bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen 

overlijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Een op de drie 

kinderen heeft een groeiachterstand. Veel van deze problemen zijn te voorkomen, 

maar de gezondheidszorg in het land is ronduit slecht en de mensen hebben 

onvoldoende kennis van gezonde voeding en hygiëne. 

De inwoners van 15 dorpen in het district Kailahun leren hoe ze onnodige 

sterfgevallen door ondervoeding en infectieziekten zoveel mogelijk kunnen 

voorkomen. De activiteiten richten zich op kwetsbare verzorgers van gezinnen en 

lokale gezondheidswerkers uit de 15 dorpen. Hiervan profiteren 1.890 mensen 

rechtstreeks, indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend mensen. 

Het plan voor de preventie van ondervoeding en infectieziekten bestaat uit drie 

pijlers: vergroten van kennis over voeding, meer beschikbaarheid van voedingsrijke 

producten en bevorderen van gezonde en hygiënische leefgewoonten. In elk dorp 

wordt een groep gevormd van kwetsbare verzorgenden, waaronder (jonge) 

moeders, vaders, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Zij 

krijgen voorlichting over gezonde voeding en elke groep krijgt zaden die rijk zijn 

aan vitaminen en mineralen, om te planten in de moestuin. Verzorgers van kinderen 

onder de 5 jaar die lijden aan ondervoeding, ontvangen speciale versterkende 

voedingsmiddelen. De gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig 

gezondheidsproblemen kunnen signaleren en behandelen. Verder worden WASH-
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pakketjes (met producten voor hygiëne en sanitatie) en muskietennetten uitgedeeld. 

Alle inwoners van het gebied krijgen, via de lokale radio en andere media, 

voorlichting over gezonde voeding en het belang van hygiëne. 

 

De VOM-werkgroep 

 
OPBRENGST COLLECTE MISSIO, WERELDMISSIEMAAND 

 

Eind oktober was het wereldmissiemaand. We hebben o.a. geld opgehaald voor 

zuster Mary Wambu. Zij woont in Kibera, vangt pleegkinderen op en geeft kleine 

leningen aan vrouwen zodat zij kleine winkeltjes kunnen openen. Kibera is de 

grootste sloppenwijk van Nairobi (hoofdstad van Kenia). De opbrengst per kerk:… 

Blauwhuis      € 218,50   Heeg            € 200,-- 

Reahûs          €    Sneek           € 125,-- 

 

De VOM-werkgroep 

 
OPBRENGST VAN DE MIVA-COLLECTE                

 

De zomer is alweer lang achter de rug maar probeert u zich het zomerse weer van 

augustus nog even te herinneren. 

Eind augustus hebben we een collecte gehouden voor de MIVA. Dit jaar was de 

opbrengst speciaal voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania. Deze 

collecte heeft in totaal € 466,85 opgebracht. Hieronder de opbrengst per kerk… 

Blauwhuis      € 104,95   Heeg            € 105,30 

Reahûs          € 139,60   Sneek           € 117,-- 

 

De VOM-werkgroep 

 
DIGITALE ADVENTSRETRAITE VAN DE JEZUÏETEN 

 

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De 

retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met 

Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 

20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale 

overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org. 

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 

met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel 

vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God 

intenser te beleven. 
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Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite 

meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

- ‘De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn 

innerlijk leven.’ 

- ‘Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én 

vol te houden.’ 

- ‘Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken 

opgeleverd.’ 

- ‘Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me 

goed: een klein moment van aandacht en bezinning.’ 

Een productie van ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en 

de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden 

in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in 

hun leven. 

 

P.S.    U kunt overigens iedere dag voor een Bijbelmeditatie van ca 12 min. terecht 

op biddenonderweg.org met als motto:          ‘Kom dichter tot jezelf en tot God.’ 

 

Ingezonden door Maurits Flapper 

 
MARTINI JONGENSKOOR SNEEK: CHORAL EVENSONG & PUB 

 

Traditiegetrouw brengt het Martinikoor Sneek elke laatste zondag van de maand 

een Evensong. Op 27 november om 16:00 uur in de Oosterkerk, met als voorganger 

ds. V. Top. Organist is Bob van der Linde. 

Ter voorbereiding op het Kerstfeest 

wordt deze viering een “Festival of 

Nine Lessons and Carols”. Het 

kerstverhaal wordt in negen klassieke 

episodes verteld (verhalen die in de 

dagen tussen de derde Adventszondag en Kerstmis standaard worden gelezen) en 

omlijst met Engelse Carols. 

Dit “festival” werd vooral bekend toen in 1928 de diensten in King’s College door 

de BBC werden uitgezonden en dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Traditioneel 

wordt de dienst in processie begonnen met het beroemde “Once in royal Davids 

city”, waarvan de solist die als eerste naar voren schrijdt, pas luttele ogenblikken 

voor aanvang wordt aangewezen.  

Het Martinikoor Sneek heeft deze traditie overgenomen en geeft jaarlijks een serie 

concerten die bij een groot publiek “het echte kerstgevoel” teweeg brengen. 
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Het Martinikoor Sneek vindt sinds haar oprichting, 25 jaar geleden, onderdak in de 

Martinikerk. Nu die kerk verbouwd wordt, is het koor tijdelijk ‘opgevangen’ in het 

Parochiehuis van de RK St. Martinuskerk. Het koor heeft er een prachtige 

repetitielocatie gekregen. Deze situatie heeft geleid tot nieuwe samenwerkingen 

tussen de geloofsgemeenschappen, waarbij opgemerkt mag worden dat de liefde 

voor de (koor)muziek in Sneek zeer leeft! 

 

Bronnen van Bezieling:  
EEN FILMAVOND: ALBERT SCHWEITZER 

 

In Nederland is Albert Schweitzer (1875 - 1965) geen 

onbekende al was het maar dat hij als groot organist en Bach-

vertolker hier vele orgelconcerten heeft gegeven met de 

opbrengsten daarvan het werk in zijn junglehospitaal 

Lambaréné in het Afrikaanse Gabon te ondersteunen. Schwietzer was een 

drievoudig-gepromoveerd academicus, medicus (praktiserend arts), luthers 

theoloog en filosoof, tevens was hij schrijver en musicus. 

Het is 1949, het eerste jaar van de Koude oorlog. Albert Schweitzer wordt 

beschouwd als een van meest prominente wereldburgers. Wanneer Albert Einstein 

hem vraagt om steun in zijn strijd tegen de atoombom, zien Amerikaanse 

veiligheidsdiensten Schweitzer’s betrokkenheid als een ernstige bedreiging. Er 

wordt een lastercampagne op gang gebracht om hem in diskrediet te brengen. De 

regering in Gabon dreigt zelfs om zijn hospitaal te sluiten en geheimzinnige 

saboteurs brengen de patiënten in gevaar. Schweitzer moet een beslissing nemen: 

moet hij zijn geweten volgen en stem blijven verheffen om de wereld te 

waarschuwen? 

Datum, tijd:  Maandag 28 november, 20.00 uur  

Plaats:      Martinushuis Sneek 

Inleider:  Pastoor Peter van der Weide 

 

EENZAAMHEID IS IETS VAN ALLE DAG! 

 

Stichting met je Hart laat ouderen die zich eenzaam voelen 

weer genieten van mooie momenten en van nieuwe 

vriendschappen. Dat doen we door waardevolle 

ontmoetingen voor hen te organiseren. Dit jaar bestaat de 

landelijke organisatie 10 jaar en wij in Sneek zijn trots daar 

al bijna 4 jaar deel vanuit te maken! 

Wij organiseren samen met lokale restaurants, bedrijven en (maatschappelijke) 

instellingen, terugkerende ontmoetingen. Om de juiste doelgroep te bereiken 

werken wij nauw samen met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, 

thuiszorgmedewerkers enz. De ouderen worden persoonlijk uitgenodigd, zo nodig 
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opgehaald en thuisgebracht. Omdat de ouderen regelmatig te gast zijn ontstaat er al 

snel een persoonlijke band tussen hen en de vrijwilligers. Gemoedelijk en 

vertrouwd, iets waar ze naar uit kunnen kijken. Steeds vaker ontmoeten ouderen 

elkaar ook buiten onze ontmoetingen en zo wordt daadwerkelijk de eenzaamheid 

verzacht. Daarnaast inspireren en verbinden wij inwoners om zelf in actie te komen 

tegen eenzaamheid. Want wij geloven dat dit het leven fijner en rijker maakt. 

Wij willen deelname toegankelijk en laagdrempelig houden, daarom zijn er voor de 

deelnemers geen kosten aan verbonden. Het is wel mogelijk om tijdens de 

ontmoeting een vrijwillige eigen bijdrage te geven. 

Als u denkt in aanmerking te komen of is er iemand in uw omgeving waarvan u 

denkt dat deelname waardevol kan zijn, neem dan gerust contact op met: Helma 

Oetelmans (kernteam vrijwilliger Met je hart Sneek), 06-27881266. 

Of lijkt u het leuk om vrijwilliger te worden? Want de groep ouderen groeit snel en 

daarbij groeit ook de behoefte aan extra handjes. Heeft u dus 1x per maand tijd om 

een stamtafel te begeleiden als gastvrouw/heer of andere activiteiten met ons te 

organiseren dan kunt u zich ook aanmelden bij Helma. 

Wie weet mogen wij u binnenkort verwelkomen tijdens een ontmoeting hetzij als 

deelnemer of als vrijwilliger! 

Meer info? Zie www.metjehart.nl 

 

Wilma van Groenestein, namens de diaconie 

 
SINTERKLAAS IN SNEEK 

 

Sinterklaas is zaterdag  

12 november  

gearriveerd in Sneek 
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KERSTMARKT en KERST-SAMENZANG SINT MARTINUSKERK 

 

Zaterdag 10 december 

vindt er van 11.00-16.00 

uur een gezellige 

kerstmarkt plaats in de 

St. Martinuskerk aan de 

Singel te Sneek. Een 

uniek gebeuren waar u 

in onze kerk bij 40 

stands allerlei leuke 

(kerst)artikelen kunt 

kopen. De toegang is 

gratis. 

 

Om 20.00 uur vindt er in 

dezelfde Sint 

Martinuskerk een 

samenzang plaats onder 

de titel ‘Heel Sneek e.o. 

zingt …kerstliederen’. 

De toegang is GRATIS 

(kaars met zangboekje 

kost 1 euro) en een ieder 

kan genieten van een 

prachtig kerstverhaal 

van pastoor Peter van 

der Weide, een 

kerstverhaal van de 

Sneker stadsdichter 

Henk van der Veer, Bogerman Acoustic o.l.v. Sjoerd Hiemstra, MusicAlive o.l.v. 

Clara Rullmann, The Christmas Voices o.l.v Jan Blanksma, Het 

MartiniJongensKoor o.l.v. Sippie Broersma, Pop- en Musicalkoor Drylts o.l.v. Jan 

Blanksma, duet van Pastoor Peter van der Weide en Jan Kuipers en natuurlijk de 

eigen gezongen samenzang van alle aanwezigen met organist Henk de Haan en 

trompettist Huite Zonderland. 

Na afloop van de samenzang kunt u onder het genot van een (gratis) glaasje 

glühwein en een oliebol nog even napraten. 

Kortom een feestelijk kerstgebeuren dat voor iedereen toegankelijk is om alvast in 

kerststemming te komen. 

KOM OP TIJD want VOL=VOL!!! De deuren gaan om 19.30 uur open!  
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VIERINGEN 

De reguliere vieringen zijn met ingang van 26 november  

in de pastorie. Entree via de kerk of voordeur pastorie. 

 

Zaterdag 26 november                 in de PASTORIE 
 19.30 Eucharistieviering olv  pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector: Tineke Rijpma 

Misdienaar: Hendrik, Harm. Acoliet Berber  

Koster: John Weel 
  Intenties: 

Jaring en Pietje Rijpma-Jellesma 

Jaargetijde Jaring Rijpma 

Harmen Witteveen 

Jan Zeinstra 

Zaterdag 3 december                    in de pastorie 
 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

Mmv St Ceciliakoor  

Lector: Lisa Brandsma 

Misdienaar: Iris, Marieke 

Koster: André Brandsma 
  Intentie: Jan Zeinstra 

Zondag 11 december                   in de pastorie 
 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar: Oane, Harm. Acoliet Jan  

Koster: Sicco Rypma 
  Intenties: 

Overleden ouders Ritsert en Janneke van der Berg-vd Meer 

Jan Zeinstra 
 13.30 Doop Thijs Jan en Linde 

Zaterdag 17 december               in de pastorie 
 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector: Tonny Hobma  

Misdienaar: Hendrik | Koster John Weel 
  Intenties: Overleden familie Sikkes Bekema 

Jan Zeinstra 

LOCATIE BLAUHÚS 
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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 

 

Doop  

Zondag 11 december 13.30 uur worden Thijs Jan de Wolff en Linde Schoemaker 

gedoopt in onze kerk. 

Thijs Jan (17-11-201) is een zoon van Manfred de Wolff en Emmy Rijpma.  

Linde (25-10-2021) is een dochter van Jan Remmelt Schoemaker en Elske 

Zonderland. 

 

Van harte gefeliciteerd en veel geluk en Zegen voor een hopelijk lang en gelukkig 

leven in verbondenheid met alle dierbaren en met de geloofsgemeenschap. 

 

Pastoor Peter van der Weide en Sint Vituslocatieraad 

 

Warm Welkom Vieringen in de Pastorie  

Met ingang van zaterdag 26 november zijn de reguliere weekendvieringen in onze 

pastorie. Aanleiding zijn de hoge energiekosten van onze kerk. De entree is via de 

kerk of voordeur van de pastorie.  

We volgen hiermee het advies op van het bisdom en parochiebestuur zoals: beëindig 

het stookseizoen zo vroeg mogelijk, kies voor een alternatieve ruimte, pas de 

constante temperatuur van de kerk aan, wees creatief. 

 

Ook uw creatieve energie-besparings-tips zijn van harte welkom. 

Oant sjen yn de ferwaarme St Vituspastorie, 

Sint Vituslocatieraad  

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
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Allerzielenviering zaterdag 5 november 2022  

 

Met Allerzielen herdachten we alle dierbaren die wij moeten missen,  kort of lang 

geleden. Tijdens de viering noemden we de namen van 14 mensen die afgelopen 

jaar in onze gemeenschap gestorven zijn, mensen die wij goed hebben gekend. 

Na de viering was er bij het grafmonument van pastoor Evers een herdenking voor 

al onze overleden dierbaren en werd het monument (ontwerp van Bauke Hobma) 

ter nagedachtenis aan overleden priesters en religieuzen ingezegend. Na afloop was 

er koffie in de pastorie.  

 

 

Ite yn de de pastorie  

freed 4 novimber 2022   

Yn it parochyblêd stie de oprop: 'Eten 

in de pastorie. Het zal een eenvoudige 

maar lekkere maaltijd worden:  Een 

stampotje met een voorafje en een 

toetje'. Der wiene sa'n 25 iters en in 

hiele gesellige sfear.  Tank oan Hinke 

en Wopke Nijdam, pastor Lucas 

Foekema en alle helpers en iters 

 

Foto’s Allerzielen en Ite yn de pastorie steane op www.antoniusparochie.nl en 

facebook @jubileumsintvitusblauhus 

  

http://www.antoniusparochie.nl/
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IN MEMORIAM JAN ZEINSTRA 

Op 8 november namen we vanuit de kerk afscheid van Jan Zeinstra. Niemand had 

bedacht daar te moeten zijn op die dag. Het overlijden van Jan kwam als een slag 

bij heldere hemel. Hij was immers nog gewoon naar de boerderij gegaan op de 20e 

oktober. Het bleek helaas de laatste keer te zijn. Jan kreeg een ernstig auto 

ongeluk. Jan was altijd zo gezond en stond zo fleurig in het leven, had altijd tijd 

voor een praatje. We zullen hem heel erg missen. Jan is geboren op 27 december 

1937. Het tiende kind van Yep Zeinstra en Theresia Galama. Jan werkte net als 

zijn oudere broers op de boerderij. Hij mocht dat verschrikkelijk graag doen. 

Melken, helpen bij het kuilen, ûngetiidzjen. Zo werkte Jan op de boerderij samen 

met zijn broer Maurits en later met zijn neef Harry. Door de ruilverkaveling 

konden ze het bedrijf voortzetten bij Parrega. Jan was natuurlijk ook de man van 

de muziek en het koor. Hij zong jarenlang bij het St. Caeciliakoor en bij het 

mannenkoor Edoza. De optredens met dit koor, ook nog in het buitenland, waren 

hoogtepunten voor hem. En met de kerst verkocht hij fanatiek de súkerbôle op het 

dorp. Soms verkocht hij wel tegen de 100. Bij St. Caecilia mocht hij ook heel 

graag zijn. Trouw aanwezig bij elke viering en op de repetitieavond  altyd op’e 

trie. Zo zong hij ook nog bij de jubileumviering 150 jaar kerkwijding. De 

volgende dag trouwens ook aanwezig bij de jubileumviering in Sneek en dan al 

gauw ‘in petear’ met mensen om hem heen. Want Jan had makkelijk contact. Jan 

kende iedereen en iedereen kende Jan. Waren er festiviteiten in het dorp dan was 

Jan ook van de partij. Hij genoot van het carnaval en de merke, van een barbecue 

of een nieuwjaarsfeest. En z’n eigen verjaardag heeft hij zo nu en dan gehouden in 

de Freonskip om er maar een mooi feest van te maken. Zo had hij ook plannen 

voor z’n 85ste verjaardag. Jan woonde de laatste jaren op de Sylroede en dat was 

een mooi plekje. Je zag hem vaak in de tuin. Niet om te zitten maar om te werken; 

maaien, snoeien en onkruid weghalen. Maar onder het werk altijd wel tijd voor 

een praatje. Jan was iemand die het mooi kon zeggen en dan voor iedereen een 

bijnaam. Met enige stemverheffing was hij duidelijk aanwezig, maar altijd 

positief. Hij hield ook de rest van de familie op de hoogte van wat er gebeurde in 

Blauwhuis en omgeving. Hij knipte de interessante stukjes uit de krant, zoals 

bijvoorbeeld bij de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Hij stuurde de 

stukjes op en zo ook het nieuwste jubileumboek van de Vituskerk. En de familie 

was altijd welkom om een paar dagen te logeren. Bij de Himdykrintocht of een 

ander feest in het dorp, de deur stond altijd open. In de viering ten afscheid 

zongen we voor hem de liederen die hij zelf zo vaak heeft meegezongen als tenor 

bij Caecilia, we luisterden ook naar de mannen van Edoza die in grote getale 

aanwezig waren. We staken de kaarsen aan voor een man die zelf de wereld een 

stukje lichter maakte gewoon door wie hij was: altijd fleurig en positief. Dat hij nu 

mag wonen in het licht en de vrede bij onze God, verenigd met allen die hem in de 

familie zijn voorgegaan.Wij wensen de familie en allen met Jan verbonden heel 

veel sterkte toe.               Pastor Lucas Foekema  
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Snert actie 
 

van 

 

Fanfare Blauwhuis. 

 

                                          Zaterdag 26 november 2022 

Vanaf 9.30 uur  !!! 

KOSTEN:  €  5,--  per 1 liter 

  

Leden van Fanfare Blauwhuis komen bij u langs met 

heerlijke ambachtelijke snert met worst. 

Bent u niet thuis ? 

Dan staat er van 9.30 tot 10.30 uur op het kruispunt 

een kraam, waar de snert ook verkocht wordt. 

 

 

Krystkonsert Fanfare Blauwhuis 

Op sneintemiddei 18 desimber sil it Krystkonsert fan Fanfare Blauwhuis 
wer plakfine yn de St. Vitustsjerke! 

Under lieding fan ús dirigent, Roelof Bakker, wurkje wy al hurd 
oan in moai, sfearfol program! 

 
Dit jier sille mei ús meidwaan; it nagelnije jeugdkorps mei jonge muzikanten  

út de regio, û.l.f. Jeanette Valkema,  
en à-capellakoar FLEKS, û.l.f. Jannie Brandsma. 

 
NB: y.f.m. de WK-finale letter dy middeis, set it konsert al om 14.00 oere útein … 

hiel graach oan’t dan! 
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                                                                       UITNODIGING 
 

Vrijdag 2 december om 9:00 uur komt Sinterklaas met 

het skûtsje aan op de opslach! 

 

Vervolgens loopt Sinterklaas met de kinderen richting 

peuteropvang en school, waar de kinderen het 

Sinterklaasfeest gaan vieren in de groepen. 

 

U bent van harte welkom bij de aankomst!! 

 

Graag tot dan!  Team St. Gregorius 

 

 

 

 

 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad 

 

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

30-11-2022 >> verschijnt op 13-12-2022 

28-12-2022 >> verschijnt op 10-01-2023 

Of in de brievenbus van de pastorie 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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                                                        EVA NIJS 

Tiisdei 13 desimber 2022 

Kryst jûn. 

2 jier efter elkoar hat it bestjoer de leden fan EVA Blauhús in kryststjêr 

brocht. 

Dit jier wer in ‘live’ krystprogramma. 

Hjiroer letter mear yn de E.V.A. mail. 

Wolkom 

oan eltsenien dy’t de Krystjûn mei fiere wol. 

Om 19.45 oere stiet de kofje klear yn ‘de Freonskip’ 

Net leden betelje €4, oan entree. Dit is eklusyf de konsumpsjes. 

It frouegroep E.V.A.  Blauhús bestjoer; 

Hennie- Marieke- Brenda -Holkje. 
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VIERINGEN 

 

 

 

 
In Memoriam   Minke Theresia Roodhof-Rijpkema 

Minke Roodhof werd op 8 januari 1938 in Flânsum geboren als derde dochter van 

Jan Rijpkema en Griet Jorna. Waarschijnlijk werd ze veel te vroeg geboren. Ze 

vertelde vaak dat de dokter haar ouders op het hart hadden gedrukt om de baby 

goed warm in te pakken en dat ze het had overleefd op karnemelkspap.  

Minke Roodhof had een onbekommerde jeugd, eerst op Flânsum later in 

Toppenhúzen. Naast het helpen op de boerderij was er ook tijd was voor andere 

zaken zoals draken maken (vliegers) van papier en zingen in de stal:  “Wat bist do 

leaflijk riezende simmermoarn”. Toen Minke Roodhof 22 jaar was ontmoette ze 

Lammert en ze trouwden in 1962. Ze gingen in Heeg wonen eerst op de 

Weisleats-strjitte en later op de Tollewei. Ze kregen drie kinderen: Bert, Marga en 

Anita.   

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 26 november 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 4 december    afscheid Sjoerd v.d. Veen 

 10.00 uur Oecumenische viering, Dominee Warnar en Pastor Foekema 

Zaterdag 10 december 

 19.30uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zondag 18 december 

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

Zondag 18 december 

 16.30 uur Taizéviering, Oecumenisch 
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Minke Roodhof was een mem die er altijd was, een en al zorgzaamheid. En samen 

met Lammert maakten ze een warm thuis waar veel kon. Zo vertelde ze iedere 

avond voor het slapengaan spannende verhalen die ze zelf verzon. En toen de 

kinderen zelf konden lezen stuurde ze ze naar de bibliotheek. Ze las zelf ook 

graag. Ze zag zichzelf niet als een keukenprinses maar wist toch altijd lekker eten 

op tafel te zetten. En voor de hele winter maakte ze ingemaakte snijboontjes en 

andere groenten klaar.  

Minke Roodhof was een bescheiden vrouw, maar door haar warmte en 

zorgzaamheid onmisbaar in een gemeenschap. Minke was ook sportief, hield van 

wandelen en fietsen. Zo hield ze ook van film of theater op zijn tijd. Ze heeft verre 

reizen gemaakt naar Australië en Amerika. Met nauwelijks engels als bagage 

kwamen ze toch weer veilig thuis. Maar als de reis gedaan was, dan was dat voor 

haar ook klaar. Dat hoefde dan niet nog een keer.  

Minke Roodhof was ook een sterke vrouw, een vrouw met grote veerkracht. Want 

na het overlijden van haar man Lammert in 2013 (een heel groot gemis voor haar) 

wist ze het leven toch weer op te pakken. En bleef ze het centrum van de wereld 

voor haar kinderen en kleinkinderen.  

Het veranderde helaas drastisch toen ze een paar jaar geleden een hersenbloeding 

kreeg.  Ze moest naar Bloemkamp in Bolsward. Maar met grote wilskracht vocht 

ze zichzelf toch weer terug. En woonde daarna in Talmastate. Daarna breken de 

coronajaren aan. Elkaar groeten vanachter het raam en de heg. En dat was jammer 

maar wat blijft is die lieve vrouw die genoot van kleine dingen en van het bezoek 

van kinderen en kleinkinderen. En nog een prachtige herinnering: Op 4 september 

was ze nog bij een prachtige familiebijeenkomst op de boot op het Heegermeer.  

Ze genoot met volle teugen. Precies zes weken later overleed ze op 16 oktober.  

In de afscheidsdienst staken de kleinkinderen voor haar de kaarsen aan en we 

zongen daarbij dat oude lied: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo 

eeuwenoud, uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren”.       

Dat Minke nu een nieuw thuis gevonden mag hebben             

in het licht bij God en weer verenigd met Lammert.  

Wij wensen de familie en allen met Minke Roodhof 

verbonden  heel veel kracht en sterkte. 

Pastor Lucas Foekema 
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Oecumenische vieringen in de St. Josephkerk Heeg – door Pastor Foekema 

→ Afscheid Sjoerd van der Veen – zondag 4 december 10.00 uur  

In deze viering waar U allen van harte welkom bent willen we speciaal afscheid 

nemen van Sjoerd van der Veen. Hij gaat Heeg verlaten en in Groningen wonen. 

Wij wensen hem natuurlijk heel veel geluk aldaar. We zullen hem heel erg 

missen.  

Hij heeft zoveel betekend in onze parochiegemeenschap. Wij denken natuurlijk 

aan het Sint Caeciliakoor dat hij zoveel jaren als dirigent heeft begeleid op een 

muzikale maar ook op een heel beminnelijke wijze.  

Hij was natuurlijk een man die de oecumene een groot hart toedroeg en vaak bij 

oecumenische vieringen betrokken. Sjoerd stond aan de basis van heel veel 

muzikale activiteiten in Heeg. Hij componeerde koorwerken, kinderliederen, 

liedbewerkingen, muziek bij theaterstukken en wat niet al. Het kan dus niet anders 

dan dat de muziek centraal staat in deze viering.  

Sjoerd dirigeert op 4 december een samengesteld koor met liederen die hem 

aanspreken. En wat dat betreft is de Advent ook een heel dankbare periode.         

En we doen dat natuurlijk oecumenisch. In de viering gaan voor ds. Annelieke 

Warnar en pastor Lucas Foekema. De viering begint wat later om 10.00 uur.          

En daarna is er natuurlijk gelegenheid om nog even na te praten bij een bakje 

koffie en om afscheid te nemen van Sjoerd.             

Hoewel hij vast met Heeg verbonden zal blijven op welke wijze dan ook. 

 

→ Taizeviering – zondagmiddag 18 december 16.30 uur  

Op 18 december willen we graag weer een viering houden in de stijl van Taize.  

We hebben eerder zo’n viering gehouden in onze kerk en dat was toen prachtig.   

Graag willen we ook dit keer de kerk daar speciaal voor inrichten met kaarsen en 

ikonen  om dan met elkaar de prachtige liederen van Taize te zingen in een 

eenvoudige vesperliturgie. Naast het zingen van de Taizéliederen is er 

ruimte voor stilte, persoonlijk gebed en schriftlezing.   

 

Taizé is een Oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van 

Frankrijk, waar jaarlijks vele duizenden mensen, vooral jongeren, uit 

heel Europa samenkomen. Drie maal per dag komen de broeders met alle 

bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met 

veel zingen en een lange tijd van stilte. De liederen van Taizé zijn eenvoudig en 

gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend 

geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is. 
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VIERINGEN 

 

 

 

PM: Eucharistieviering  op zaterdag  17 december.  

  

Zondag                1ste zondag van de advent     

27 nov  9.30     Woord-en communieviering met Pastor Foekema  

Acl:  Anneke                                   collecte: Karel 

 

Intenties:  

Jaardienst Epke Zonderland, IJsbrand Galema en overleden fam. Fam. Hendrik 

Brandsma- Ketelaar, Tom Slooter,  Fam. Klaas Brandsma-van der Werf, Griet 

Witteveen. 

 

Zaterdag              2de zondag van de advent  

3 dec.    19.30     Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide     

Acl: Rein                                                  collecte: Ida  

Intenties:  

Griet Witteveen, Pastoor Dominicus Ketelaar, Tjerkje Huitema en Tom Slooter. 

 

Zondag                3de zondag van de advent 

11 dec 9.30      Woord- en communieviering met Jan Mulder  

                                                  collecte:  Ida  

Intenties:   

Jaardienst Epke Zonderland, IJsbrand Galema en overleden fam. Fam. Hendrik 

Brandsma- Ketelaar, Tom Slooter, Bauke Poelsma, Fam. Klaas Brandsma- van 

der Werf, Griet Witteveen ,  

 

LOCATIE REAHÛS 
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KERKSCHOONMAAK 

Het is altijd de gewoonte om voor de kerstdagen de kerk schoon te maken. We 

willen dat deze keer toch nog even uitstellen tot eind januari.  We laten nog weten 

wanneer. 

 

MISINTENTIES 

Het is alweer december. U kunt uw intenties voor het komende jaar doorgeven aan 

Sippy Bootsma. Dat kan per mail (s.bootsma@home.nl) of schriftelijk. 

 

KERSTWANDELING 

Op donderdag 22 december organiseren wij samen met de school een lichtjestocht 

door het dorp. Op een aantal plaatsen staan we even stil en kijken we naar een 

kerstactiviteit. Nadere informatie volgt. 

 

 

ALLERZIELEN 

 

We kunnen terugzien op een zeer mooie Allerzielenviering, waarin we ook onze 

overleden dorpsgenoten  van dit jaar herdachten . De vele kruisjes die nog bij ons 

achter in de kerk hingen konden we uitreiken aan de nabestaanden. 

 

 
  

mailto:s.bootsma@home.nl
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 26 november  

    

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Adventsproject, Jan 

Brouwer- overleden familie Brouwer-Palsma. Wies 

Hooijschuur- van den Oever, Ester Haarsma-Konst, Joop 

Modderman 

Zondag 27 november -1e Zondag van de Advent 

A.Z. 10.00 Voorganger: A. Veldhuizen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Ayanna Troelstra (L); Hanna en Yousif Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, voor het koperen 

bruidspaar Jelle en Gertrude Benus, Leo Potma, Joop Smit, 

Fien Landman-Slippens, Jan Modderman, Marian Heerius, 

Hessel Hanzen, pater Rieks Andela, pater Leo van Ulden, 

Wim en Tecla van der Heyden-Hoekstra, Harrie Diekstra, 

Janny Dijkstra-Poiesz, pastoor Jan Alferink 

Kinderwoorddienst 

Maandag 28 november 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

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

de Vries 

Dinsdag 29 november 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Henk en Sabine Andela  

Woensdag 30 november –H. Andreas, apostel – Feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mien Dierkes, Sjoerd en Riek Hamersma- van der 

Horst, Nel Rentmeester 

Donderdag 1 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Uit dankbaarheid bij een 55 jarig huwelijksjubileum, 

voor een bijzondere intentie 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 2 december -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 

Zaterdag 3 december 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

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

Marga Lotstra-Eg, Jogemien Huiting 

Zondag 4 december -2e Zondag van de Advent 

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

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Ria Slippens (L); Ariana Alberda, Mikail Daniel (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, Docus en Margaretha 

van der Vliet-de Vries, Tjerk en Fia de Blaauw-Konst, Marian 

Heerius, Rien en Annie van der Vliet – Tigchelaar, Miep 

Hamersma-van der Leeuw, Suze Westhof, Diny Hergarden, 

Rina Silvius-Griffioen, Fea van der Meulen-von der Heide,  

Janke Bouwhuis-Feenstra, Tinus en Janny van der Weide- 

Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak 

Kinderwoorddienst 

Maandag 5 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ernesto Andriol en overleden familie, Mily Clerkx 

Dinsdag 6 december – H. Nicolaas, bisschop 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee-Thibaudier, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 7 december – H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nellie de Jong-Schrichte, Mattie Janssen-Janssen, 

Grad Folmer-Ruhe 

Donderdag 8 december – Onbevlekte Ontvangenis van Maria - Hoogfeest 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, voor de vrede in de wereld 

Vrijdag 9 december 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Leo Stornebrink, zuster Gudule Jansen 
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Zaterdag 10 december 

Bonh 

 

 

Kerk. 

19.00 

 

 

20.00 

Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Adventsproject, Fien 

Landman-Slippens, Rie Tromp-Vonk 

Heel Sneek Zingt – Kerst  samenzang 

Zondag 11 december -3e Zondag van de Advent 

A.Z. 10.00 Voorganger: C. Bark 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Lukas Huitema (L); Henk Elzinga, Maureen Groenestein (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, overleden ouders 

Schoof-Middelweerd, Domin Silvius en Froukje Kroon-

Zijlstra, Erik Uit Oude Groeneveld, Maria Heerius, voor de 

overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma-de 

Bruin, Ingrid van der Krogt en pater Henk Brouwer, zuster 

Antoine Leechburg-Auwers, Cornelis Frederikus en Lenny 

Damwijk-Motta en Ely Damwijk, voor de zusters Onder de 

Bogen en JMJ en hun familieleden 

Kinderwoorddienst 

Maandag 12 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Frans Verbeek, om roepingen tot het priesterschap 

en het religieuze leven 

Dinsdag 13 december – H. Lucia, maagd en martelares 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie:Voor alle lichtbrengers in ons midden, Rie Postma- 

van Barneveld 

Woensdag 14 december – H. Johannes  van het Kruis, priester en 

kerkleraar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Sjoerd en Riek 

Hamersma- van der Horst, Joop Modderman 

Donderdag 15 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

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

Vonny Matitawaer en Joan Grace Matitawaer 

Vrijdag 16 december 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen, overleden ouders en 

familie, Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra 
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COLLECTE 

 

Zondag 23 oktober € 275,00 

Zondag 30 oktober € 358,67 

Woensdag 2 november (Allerzielen) € 497,41 

Zondag 06 november  € 315,85 

Extra collectes € 1300,87 

 

Dank voor al uw goede gaven voor onze kerk en parochie via de mandjes en de 

betaalzuil in het portaal! 

 

AGENDA 

Maandag 28 november 20.00 Film Albert Schweitzer 

Dinsdag   6 december       09.15    Koffieochtend 

10.00 KBO/PCOB besturen 

Woensdag  7 december  13.30 Leerhuis in de pastorie 

Zaterdag 10 december 10.00  Kerstmarkt 

                                                    20.00    Heel Sneek Zingt 

Maandag 12 december 14.30    Kinderkatechese 

Dinsdag   13 december 14.30 Adventsviering KBO/PCOB(kerk) 

Zondag  18 december 15.00 Adventskoor Jan Brens(kerk) 

 

LIEF EN LEED 

 

GEDOOPT 

 

Op zaterdag 5 november ontving Patrick Bakker het H. 

Doopsel, Moge hij daardoor veel kracht en liefde ervaren in 

verbondenheid met al zijn dierbaren. 

 

HUWELIJKSJUBILEA 

 

Op zondag 27 november gedenken Jelle en Gertrude Benus uit Deventer dat zij  

12 en een half jaar geleden aan elkaar het ja-woord gaven. Ieder jaar komen zij bij 

ons in Sneek om hun huwelijksdag  zo rond het Pinksterfeest te 

gedenken. Wij wensen hen en al hun dierbaren een mooie dag toe 

en veel geluk en Zegen voor de toekomst. 

 

Op 1 december gedenken Fred en Sien Flapper-Bootsma dat zij 55 jaar geleden 

elkaar het ja-woord gaven. Veel geluk, Zegen en gezondheid toegewenst. Dank 

voor alle inzet voor onze gemeenschap en ook alle goeds voor al hun dierbaren.  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bq3xhYlfeuJtlM&tbnid=P8L2fOK6JdAP1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bestmag.nl/bruidsmeisje/&ei=ateZU6r8Meq20wXJgYH4Cg&psig=AFQjCNHQe9prGF0oWHE4agTNY2kARZTPag&ust=1402677482964996
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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OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM KLAAS DE HAAN 

 

Klaas werd geboren op 6 mei 1948 te Sneek. Hij overleed aldaar op 18 

oktober 2022. Op dinsdag 25 oktober hebben we de Heer gedankt voor 

zijn leven tijdens een Eucharistieviering in de S. Martinuskerk. 

Aansluitend volgde de crematieplechtigheid. 

 

Klaas zijn grote passie was de muziek. Als jonge knul van 12 speelde hij al in een 

bandje en wat mooi dat diezelfde band weer bij elkaar is en ook afscheid van 

Klaas is komen nemen, die tot voor twee wekenterug zelf nog speelde. Deze 

muziek werd trouwens beoefend op hoog niveau! 

Het woord band, verwijst ook naar een onderlinge band die Klaas mede door de 

muziek met heel veel mensen onderhield. Hij was daar trouw in! Klaas was niet 

een mens voor opsmuk en voor veel woorden. Vaak maakte hij dingen duidelijk 

door een enkele rake opmerking te plaatsen. 

 

We zouden Klaas kunnen bestempelen als een echte Sneker jongen, die na op 

enige andere plekken te hebben gewoond, met zijn Anneke op de Singel 53 is neer 

gestreken om daar nooit meer vandaar te gaan. Vandaar uit bezag Klaas het 

wereldgebeuren en vormde er zich een mening over door zijn grote belezenheid en 

natuurlijk ook via het internet. Hoe de grote wereld er echt uit zag wist hij door 

zijn reizen naar o.a. New York en Zuid Afrika. 

 

Klaas was ruim naar anderen toe, vooral ook naar zijn kinderen. Er moest niets. 

Het ging erom dat je je hart kon volgen. Hij kon ook heel bezorgd en voorzichtig 

zijn en zag hij achter elke boom of onder elke tegel gevaar. Aan zichzelf stelde hij 

geen grote eisen en hij had geen enorme ambities daardoor bleef hij bij zichzelf en 

kwam hij over! Je kunt maar tevreden zijn met wat je hebt en de mensen  om je 

heen. Zo was dat 38 jaar bij Nestlé, thuis in het gezin, in de familie en bij de 

muziek.  

 

De uitspraak van Klaas: ‘Dood, niets aan te doen!’ geeft aan dat hij zich bewust 

was van de vergankelijkheid van het leven. Het is nu eenmaal zoals het is en het 

komt zoals het komt. Het is net als wat mijn eigen vader altijd zei: ‘We kunnen 

niet altijd hier blijven!’ Eens zul je los moeten laten, maar als je dat doet vanuit 

het vertrouwen dat de liefde die er nu er straks ook zal zijn, dan kun je bij je 

heengaan nog opnieuw  verliefd worden;’ falling in love!’ Je laten vallen in de 

Liefde! 

En zo sprekend  kan de levensmuziek van deze mens Klaas Gerrit de Haan die we 

met de woorden van het evangelie gelezen in zijn uitvaartmis wél eren als een 
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profeet in eigen vaderstad, zijn werk blijven doen, in en door al zijn dierbaren. 

Een muziek met als leidmotief authenticiteit en met als ondertoon verbondenheid, 

trouw en het genieten van het mooie en goede dat het leven kan bieden wanneer je 

je hart er voor open stelt.  

Klaas, je was geen mens van veel woorden dus ronden we het af.  

Wie weet dat door jouw manier van doen er net als bij Simon Petrus in het uur der 

waarheid bij mensen een haan is gaan kraaien, zodat ze beseften dat zij het anders 

hadden moeten doen. Och diezelfde Petrus werd maar mooi de eerste paus .Of hij 

muzikaal was weet ik niet, maar ook hij hield net als jij de muziek erin van hoe 

God met mensen omgaat. Klaas, overbuurman, dank voor alles en rust zacht. 

Klaas, Adieu. 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM FIEN LANDMAN-SLIPPENS 

 

Fien werd geboren op 5 oktober 1920 in Sneek en overleed aldaar op 28 

oktober 2022. Op vrijdag 4 november hebben de Heer gedankt voor haar 

lange leven tijdens een Eucharistieviering in de kapel van het 

Bonifatiushuis waar ze de laatste tien jaar verbleef. Later op die dag 

volgde de crematieplechtigheid te Sneek. 

Toen Fien werd geboren ontving ze gelijk het H. Doopsel in de Sint Martinus door 

deken Velthuijzen maar ze werd vernoemd naar een non uit het Sint Antonius 

ziekenhuis . Die vroeg aan haar moeder of dat kon want ze was nog nooit 

vernoemd. Zo kreeg ze de namen Odolphina Christina Maria. Anders had Fien 

‘Christien’ geheten! 

 

Fien heeft meer dan een eeuw geleefd. Geboren vlak na de Ie Wereldoorlog, 

opgegroeid in de crisistijd van na 1929, de IIe Wereldoorlog, de tijd van 

wederopbouw en steeds meer groeiende welvaart, de tijd waarin allerlei 

vertrouwde patronen uit elkaar vielen zoals het onderdeel zijn van een collectief, 

zoals het christelijk geloof, maatschappelijke organisaties, de enorme opkomst 

van de media zoals radio, TV, telefoon, I pad en vul maar aan. Fien wilde graag in 

de zorg werken en vertrok daarvoor naar Noordwijkerhout. Toen de oorlog uitbrak 

werd alles daar geëvacueerd en kwam ze in Venray terecht waar ze tbc opliep. Na 

de oorlog dacht ze dat ze thuis wel weer welkom was, maar dit viel toch ietsje 

tegen. Zou ze daar haar wat hardere kant van hebben gekregen!  Na haar trouwen 

met Saekle, die ze leerde kennen tijdens het dansen in Tirns moest ze stoppen in 

de verpleging, maar later heeft ze dat gelukkig weer op kunnen pakken als 

wijkverpleegkundige . Tot op hoge leeftijd sprak ze met trots uit dat ze 

verpleegkundige was. Er schijnt nog ergens een bordje te zijn met daarop de tekst: 

‘Zuster Landman, Wit Geel’. Dat laatste duidde aan dat het voor de katholieken 

was Samen met Saekle was ze inmiddels ook een autorijschool begonnen en met 



29 

 

succes. Saekle gaf de lessen en Fien had de organisatie goed in handen. Maar ze 

wilde wel meer toen de kinderen groter werden.. Zo volgde ze ook de moeder 

MAVO en leerde Frans en Engels. Het zorgen voor haar vier kinderen was heel 

wat voor haar, maar ze was wel de spil in huis. Daar had zij het stuur in handen en 

pa Seakle in de rijschool. Fien was beslist niet bang. Ze stapte overal op af.  

In de laatste jaren werd ze milder en liever en viel de soms wat hardere schil van 

haar af. In het Bonifatiushuis was ze een trouwe bezoekster van de vieringen 

waarbij zij ze alles hardop meebad en tijdens de consecratie wel eens verder was 

dan ik waarbij ik dacht: ‘Ik moet zien dat ik Fien kan bijhouden!’ Op opmerking 

van dochter Renee dat ze binnenkort naar de hemel zou gaan gaf ze als antwoord: 

‘Wat moet ik daar doen!’ heeft ze nu vast het antwoord gekregen, zoals wij de 

opdracht meekrijgen om de onderlinge band te bewaren en de beste wijn, dat is de 

Liefde tot het laatst te bewaren. Zo hebben we op 4 november  afscheid genomen 

vanuit ‘tevreden verdriet’, maar ook met de blik vooruit. Samen mogen we er iets 

van maken en met de goede God in ons midden lukt dat altijd want wie liefde 

geeft ontvangst het altijd terug. Dat was een eeuw geleden zo en dat morgen ook 

zo zijn. Later we daarop bouwen en vertrouwen.  

 

Odolpina Chistina Maria Landman-Slippens, van jou was en blijft er maar één. 

Rust zacht en bidt daar boven een beetje rustig zodat de goede God en alle 

heiligen je bij kunnen houden. Je kunt maar ergens het stuur in handen houden 

zonder dat anderen er stuurs van worden.  

Fien, dank voor alles en Adieu. 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM JAN GERARDUS MODDERMAN 

 

Jan werd geboren op  29 januari 1941 te Sneek. De dag daarop ontving 

hij het H. Doopsel toegediend door kapelaan Jansen. Hij ontving toen de 

namen Jan Gerardus maar volgens zijn drie zonen ook de naam Aloysius. 

Niets is daarvan te vinden in het doopboek maar wel later bij de doop 

van één van zijn kinderen om daarna weer te verdwijnen. Jan overleed 

vrij plotseling op 27 oktober te Oosthem. Op 3 november was de afscheidsviering 

en op 4 november volgde de plechtige bijzetting op het RK Kerkhof waarbij de 

zon heerlijk scheen. 

 

Jan was een bijzondere vader, een lieve schoonvader, een trotse opa en een 

dierbare vriend. Hij was rustig en bescheiden, maar ook eigenzinnig en zeer 

correct. Hij had iets statigs en was in zijn jeugd een knappe verschijning. Hij was 

een harde werker als verkoper bij Lankhorst. Daarvoor heeft hij trouwens gevaren, 

vandaar zijn grote liefde voor het water.  
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Met zijn vrouw Anneke  Postma, overleden in 1990, had hij een hechte band. Zij 

vormden een hecht duo waarvan de kinderen zeiden: ‘1+1=3!‘ Wat heeft hij haar 

gemist na haar overlijden. Jan was niet zo’n prater en de gedachten over het 

levenseinde schoof hij dan ook voor zich uit. Het overlijden van zijn broer Joop 

op 11 maart dit jaar had best een impact op hem. Jan was een jonge knul van 

negen jaar toen Joop, zijn enige broer, naar Australië vertrok. Ook dat maakte toen 

indruk!  Gelukkig heeft hij na de dood van Anneke veel vriendschap ondervonden 

van Ellen Hijlkema.  

 

Op de rouwkaart van Jan staat: ‘Als een schip achter de horizon verdwijnt, is het 

niet verdwenen. Je kunt het alleen niet meer zien.’ Mogen de mooie herinneringen 

aan deze bijzondere mens al zijn dierbaren tot steun en kracht zijn en moge Jan 

zijn aangekomen in het land waar het leven voor altijd goed is, bij God, de bron 

van alle leven. Jan, dank voor alles en Adieu. 

Pastoor Peter van der weide 

 
IN MEMORIAM MARIAN HEERIUS 

 

Marian werd geboren op 23 maart 1949 te Sneek. Op dezelfde dag werd 

ze gedoopt door kapelaan Noordman en ontving de prachtige namen 

Maria Josepha Eleonora. Op zondag 14 augustus ontving ze de 

Ziekenzalving. Ze overleed op zondag 6 november 2022. Op zaterdag 12 

november hebben we afscheid van haar genomen tijdens een 

Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Aansluitend volgde de 

crematieplechtigheid 

 

In de keren dat ik bij Marian was vooraf aan haar Ziekenzalving op 14 augustus 

j.l. maakte zij op mij een rustige en kalme indruk. Ze wist dat haar levenseinde 

eraan kwam; dat ze niet meer beter kon worden en daar wilde ze het over hebben. 

Marian heeft veel meegemaakt in haar leven. Twee huwelijken; tweemaal 

gescheiden maar ook in de laatste jaren een fijne vriendschap met Ben. Ben kom 

trouwens van het Latijnse ‘bene’ en dat betekent; goed! ‘Nota bene’; goed 

opletten. Ben woonde maar 30 meter bij haar vandaan. Het was dus een Lat met 

30 meter tussenruimte. Marian, opgegroeid hier in Sneek  samen met  broers Jan 

en Dick en zus Elly in de Kruisebroederstraat, had van nature iets eigenzinnigs 

wat helemaal niet negatief was hoor. Ze was nou niet een knuffeltype, maar had 

heus een oprechte belangstelling en wilde alles wel weten. Haar gevoelens waren 

er beslist maar zoon Hans vertelde dat hij haar maar twee maal heeft zien huilen. 

Marian leek wel op O.L. Heer, want toen de kinderen kwamen was zij er altijd. 

Och ja, toen werd je nog ontslagen als vrouw als je ging trouwen. Ze was 

taalgevoelig en eigenlijk was ze van beroep secretaresse. Met dit laatste is zij later 

anderen wel van dienst geweest door de administratie te doen van een 
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cliëntenplatform voor uitkeringsgerechtigden als vrijwilligerster. Ook was ze als 

vrijwilligster actief bij de Zonnebloem; wat ze heel belangrijk vond.  Ook mocht 

ze graag borduren en naar sport kijken. Daar heeft ze zelfs een maand geleden nog 

ISBN voor aangeschaft. Marian was ook vastbesloten. Op een genomen beslissing 

kwam ze niet meer terug. Verder was ze nuchter en pragmatisch. Toen ik haar 

ontmoette vooraf aan de Ziekenzalving was het om te stikken van de warmte in 

haar kamer. Ik zei:’Zet die airco toch aan, want de kraaien vallen van het dak!’ 

‘Nee pastoor dat is geen airco, maar een zuurstofapparaat. Die zet ik straks aan als 

ik een sigaretje heb gerookt!’ 

 

Haar geloof was haar heel dierbaar. Het was de dragende kracht van haar leven 

vooral door moeilijke tijden heen. Zo was ze totaal niet bang voor de dood en is ze 

tevreden heen gegaan met een glimlach op haar gezicht .Toen ze echt zou gaan 

inslapen werd ze toch ineens weer wakker. ‘Heb je al iemand gezien aan de 

overkant’ vroeg schoondochter Yvonne? ‘Nee, nu dan ben je nog niet dood’ Zo 

werd dit nog een soort van toetje terwijl Marian nog genoot van de prachtige 

zonsopgang een peukje rokend en weer ging slapen met dezelfde glimlach.  

 

Marian, moge je nu voor altijd gedragen door een alles omvattende en begrijpende 

Liefde, door God zelf. Je hebt in de 73 jaar dat je hier was alles uit het leven 

kunnen halen wat binnen je mogelijkheden lag. We danken je voor je zijn, je inzet 

en betrokkenheid en voor je Heerius humor die best een beetje cynisch mocht zijn. 

Leef nu maar in het licht dat nooit dooft en in de Liefde die geen einde kent . 

Marian, Adieu. 

Pastoor Peter van der Weide 

 

KOFFIEOCHTEND 

Dinsdag 6 december is alweer de laatste koffieochtend van dit jaar. 

Na de H.Mis van 8.45  uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u 

klaar. Misschien heeft Piet nog pepernoten achter gelaten… 

U bent van harte welkom 

 

                   Betty en Lenie 

 

KBO-PCOB Sneek- nieuws 

Dinsdag 13 december is er een adventsviering in onze 

Martinuskerk, aanvang 14:30 uur. 

Pastor Bücking en pastoor v.d.Weide gaan voor in de viering, 

Muzikale bijdrage is van it Brechtakkoard uit IJsbrechtum. 

Wij hopen op een grote opkomst. 

  

Lenie ten Have  
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KVG NIEUWS……een ontmoetingspunt met andere vrouwen: 

contacten, gezelligheid, ontspanning en creativiteit.  
  

Dinsdag 18 oktober was Bennie Walta te gast om zijn 

werkzaamheden bij de politie cq beveiliging te bespreken. 

Het was voor een prachtig verhaal over de politie voor en achter 

de schermen. Tevens vertelde hij ons veel over de criminaliteit wat betreft internet 

fraude  en insluiping. 

Het was een leerzame avond. 

Lenie ten Have, secr. 

 

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 9,10,en 11 december 

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. 

 

IETS GEVEN OM ANDEREN OP TE DOEN LEVEN 

 

Zoals ieder jaar doen wij weer een beroep op uw vrijgevigheid 

zodat u met de Kerst menige oudere en zieke in onze parochie verblijdt. 

Het is altijd fijn om mensen via een attentie op te kunnen beuren; 

door een kaars, een bloemetje met als naam Fleur-Op! 

Het geeft dat Liefde doorgaat , non stop! 

Wie weet denkt u: Ik doe weer mee, allicht!  

Ik breng graag bij een ander wat licht! 

Dat licht verwijst naar Hem die naar ons kijkt  

met ogen vol begrip en geduld  

en die graag ziet dat ondanks verdriet en tegenslag  

ons hart opnieuw met hoop en leven wordt gevuld. 

Door uw gave brengt u dit tot stand, heel fijn! 

Zo kan het mede door u voor velen in onze parochie 

echt Kerstmis zijn. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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Nieuwe coördinator actie kerkbalans 
 

Na vele jaren heeft Maria Brink aangegeven te stoppen als 

coördinator van de actie Kerkbalans. Achter de schermen heeft 

Maria heel veel administratief werk verricht tezamen met een 

groep vrijwilligers die haar praktisch hebben ondersteund. Ook organiseerde zij 

het bezorgen van de inschrijfkaarten.Wij hebben haar hiervoor onlangs heel 

hartelijk bedankt. Ook haar hulptroepen willen we van deze kant heel hartelijk 

bedanken voor hun jarenlange bereidwillige medewerking om met elkaar deze 

klus te klaren. 

 

Inmiddels hebben we Belinda Vogelvanger (bekend van de kindernevendienst 

werkgroep) bereid gevonden om Maria op te volgen.  

Binnenkort worden de ‘kerkbalanslopers’ door Belinda benaderd voor een 

informele bijeenkomst.  

 

De locatieraad 

 

 

GROOT KERSTCONCERT met sopraan Sterre van Boxtel 

 

Maar liefst 3 muziekverenigingen o.l.v. dirigent/saxofonist 

Jan Brens zijn de ingrediënten voor een kerstconcert op zo. 

18 dec. om 15.00 uur in de St. Martinuskerk te Sneek. 

Het Súdwestkoor (40 leden), het Fries Blazers Ensemble (26 

leden) en het Fries Gemengd Ensemble (16 leden) ontvangen 

de jonge, veelbelovende sopraan Sterre van Boxtel (18 jaar) 

uit Alkmaar. 

Zij was eerder gast in 2018 bij Zingen in de Martini te 

Bolsward, een serie concerten met o.a. organist Martin Mans 

en bovengenoemde muziekgroepen. 

Sterre werd al landelijk nieuws bij ‘Nederland Zingt’ van EO-tv in Enkhuizen. Dit 

optreden ontging ook Jan Brens niet. Hij legde destijds contact met moeder 

Monique, hetgeen nu in een 2e concert resulteert in Sneek. Sterre van Boxtel zong 

al op 7-jarige leeftijd bij het plaatselijke oratoriumkoor de Matthäus Passion mee. 

Vanaf haar 9e jaar zong ze in het Nationaal Kinderkoor bij Wilma ten Wolde. In 

2018 werd ze toegelaten tot het Nationaal Talent van het Prestigieuze 

Conservatorium van Amsterdam. Ze studeert nu, na het middelbaar onderwijs, aan 

het Sweelinck-Conservatorium te Amsterdam en zal op piano begeleid worden 

door Daniëlle Kok. Cum Laude studeerde deze toetseniste af op het Utrechts 

Conservatorium. Later volgde zij naast de klassieke muziek diverse lessen in 

lichtere muziekstijlen en sloot die af met een Master in Music. 
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Het Fries Blazers Ensemble is een vast onderdeel van meerdere concerten in de 

kersttijd en anderszins. De leden komen uit een wijdverspreid gebied in Friesland 

en daarbuiten. 

Men speelt vooral koralen en koraalbewerkingen van dirigent Jan Brens. Een 

nieuw arrangement is dit jaar ‘ ’t Was nacht in Beth’lems dreven’, naast eerder 

uitgevoerde werken zoals o.a. ‘Cantique de Jean Racine’ en ‘Ave Maria’ van 

Arcadelt. 

Het Fries Gemengd Ensemble is een projectkoor met diverse solisten. Men brengt 

een nieuw repertoire met teksten en arrangementen van de dirigent. Een speciaal 

moment is ingeruimd voor de leden Mario (bariton) en vader Anne van der Werf 

(op orgel) met ‘Zoon van Maria’. 

Begeleider op piano is Jan van Liere uit Joure, die destijds afstudeerde aan de 

Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden (toen conservatorium). Later 

bekwaamde hij zich verder bij o.a. Willem Brons in Utrecht. Hij wordt veel 

gevraagd als solist en begeleider van grote concerten. 

De organiserende vereniging, het ‘Súdwestkoor’, brengt een geheel eigen 

kerstprogramma.  

Samen met pianist Jan van Liere opent het koor het concert met ‘For unto us a 

child is born’ in een arrangement van de dirigent. In de slotfase van deze grote 

kerstuitvoering treden de verenigingen gezamenlijk op met o.a. het ‘Benedictus’ 

van Gounod en het ‘Stille Nacht’. 

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA (Singel 10), bij de leden of aan 

de kerk op 18 dec. 
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FEESTDAG MARTINUS: JONGEREN SNEEK DELEN 

WINNENDE CADEAU´S ONDER DE OUDEREN 

 

Vrijdag 11 november jl kwamen 

de jongeren van Sneek e.o. bijeen 

voor de bingo met als opdracht aan 

de jongeren: Neem een ouder 

iemand mee. In het portaal van de 

kerk stond de heilige Martinus 

(lees: pastor Lucas Foekema) de 

jongeren en de gasten op te 

wachten. Na de Mis en koffie werd 

voorafgaand aan de bingo het 

geloofsgesprek uit 2018 (Sint 

Martinus kookt..) nog eens 

vertoond. Hierin werden 2 

jongeren, Reyer Slart en Pieter 

Almakdase, ondervraagd door Leo Fijen over hoe ze als jongere de kerk 

zien in deze tijd. U kunt dit nog eens terugkijken op 

https://tvblik.nl/eucharistieviering/jongeren-koken-voor-ouderen 

 

Liselotte en Anneke namen vervolgens de regie van de bingo tot hun 

rekening en dat deden ze voortreffelijk. Er was voor ieder wel een cadeau 

te winnen. Won je meer dan 1 cadeau dan gaf je het extra cadeau aan een 

ander. Een mooi gebaar en helemaal in de geest van Martinus. 

Namens de jongeren, Renate Dümmer 
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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 30 november vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 17 december. 

ADRESSEN ADRESSEN 


