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ZALIG NIEUWJAAR 

 

De kerststal staat er nog. De drie koningen zijn wat dichterbij 

gekomen.  

Het zijn de dagen rond oud en nieuw. Buiten regent het en 

wat is er dan mooier dan een spelletje. Ik weet niet of u Carcasonne kent. Nou wij 

zijn sinds kort verslaafd. Het is eigenlijk een soort domineren. Maar dan met steden 

en weilanden, wegen en kloosters. Je bouwt met elkaar de Zuid Franse stad 

Carcasonne na. Heel leuk. Probleem bij mij is dat dat ik altijd zo traag ben met het 

leren van de spelregels. En die zijn er nogal wat. De jongere helft van het gezin is 

daar wat sneller in.  

Vroeger hadden wij niet echt veel spelletjes. Ja ‘mens erger je niet’ hadden we en 

‘pim pam pet’. Bij een neef speelden we wel eens Monopoly. En ik weet nog dat 

we dat ook zo graag wilden. We hebben er wat om gebedeld bij ons thuis. Maar ze 

gingen niet overstag, te duur. En dus maakten wij het zelf met een groot stuk karton 

en al die kaartje met Neude en Lange Poten en Hofplein. Wist ik waar al die straten 

lagen. En zelfs de kanskaarten en algemeen fonds werden nagemaakt. Je doet wat 

als kind.  

Een spel is trouwens een gek ding. Je bent even helemaal in een andere wereld. En 

op een nieuwe manier met elkaar verbonden. De school en het huiswerk en het werk 

raken echt even op de achtergrond. De tafel is het centrum van de wereld.  

Gek eigenlijk want in de kerk heb je dat ook. Ook daar zijn er spelregels die wel 

eens wat ingewikkeld zijn. Ook daar ben je op een heel nieuwe manier met elkaar 

verbonden. Ook daar is de tafel het centrum van de wereld.  

Ik weet het, spelen is natuurlijk ook een zaak van winnen of verliezen en dat is in 

onze familie wel eens een ding. Er zijn een paar leden van het gezin die vinden 

verliezen niet echt leuk, worden zelfs boos. Ik ben er zelf een van. Het zal wel een 

Foekema’s kwaal zijn. Het is mooi als je kunt leren dat dat niet zo belangrijk is. Het 

gaat om het meedoen. Dat ook jouw pion op het bord mag staan.  

Het leven is geen spel natuurlijk. Het afgelopen jaar 2022 was ook beslist niet altijd 

makkelijk. Ik weet ook niet of er spelregels zijn die ons helpen 2023 goed tegemoet 

te treden. Maar toch ergens heb ik wel het gevoel deel te zijn van een groter geheel, 

een verhaal waar we in mogen stappen, waar ook jouw deelname belangrijk is. Om 

met elkaar te bouwen aan een nieuwe wereld, Carcasonne of beter: een wereld met 

wat licht en wat liefde…...rond een tafel van liefde. Ach en waarom zou de goede 

God daar zelf niet aan meedoen. Hij die ons steeds weer toefluistert….jij mag er 

zijn! 

Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 



3 

 

DE OPBRENGST VAN DE ADVENTSACTIE 

 

De Adventsactie was dit jaar voor de jonge kinderen in Sierra 

Leone. De actie was gericht om kleine kinderen een goede start 

te geven in hun leven, want een goede start betekent vaak dat er 

minder problemen zijn in de rest van hun leven. Concreet betekent dit: Hulp aan 

zwangere vrouwen, voorlichting en preventie van infectieziekten en kinderen 

voorzien van gezonde voeding, liefst door eigen verbouw van gezonde producten. 

Hierbij de opbrengst per kerk…  Blauwhuis       €    398,25 

Heeg             €    690,80  Reahûs           €    Volgt. 

Sneek            €  2787,40 

 

Werkgroep   MOV 

 

ACTIE KERKBALANS 2023 

 

Binnenkort gaat de actie Kerkbalans 2023 weer van start nl. 

van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari 2023. De actie 

heeft in 2022 weer een mooi bedrag opgebracht, over de gehele 

parochie ruim € 160.000,- en dan moeten er nog enkele 

toezeggingen binnen komen. Uw bijdrage is hard nodig om de exploitatie van de 

vier parochie-locaties sluitend te krijgen. Gelukkig ontvangen we ook legaten en 

bijzondere giften en dragen de collecte-opbrengsten ook weer aardig bij. Daarnaast 

zijn de locatie-bestuurders ook weer actief met bijzondere activiteiten, waarvan de 

opbrengsten ten goede komen aan de exploitatie. In de loop van het jaar komen we 

weer langs om inzage in en tekst en uitleg te geven van de financiële gang van zaken 

in uw locatie. Helaas is er op het punt van de kostenontwikkeling niet veel goeds te 

melden. Onderhoudskosten en kosten van energie rijzen de pan uit en het wordt een 

halsbrekende toer om de exploitatie 2023 sluitend te krijgen. Ondanks de pittige 

bezuinigingsmaatregelen die al getroffen zijn, zal dit waarschijnlijk niet lukken en 

zullen we onze financiële reserves moeten aanspreken. U zult begrijpen dat we een 

extra beroep op uw vrijgevigheid doen, om samen deze kostenverhogende 

ontwikkeling het hoofd te bieden. Ons streven blijft om ons pastorale team de 

mogelijkheden te bieden om hun bijzondere taken ten gerieve van alle parochianen 

te kunnen blijven vervullen. Wij danken u alvast voor uw toezegging en hopen dat 

deze mag bijdragen aan het welzijn van onze parochie en haar parochianen. 

 

Namens het bestuur van de St. Antonius van Padua Parochie,   

Jan N. Kuipers, penningmeester   

PAROCHIEBERICHTEN 
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Bronnen van Bezieling:  
EEN FILMAVOND: THE CHILDREN ACT 

 

Fiona Maye is een gerespecteerd rechter die zich 

dagelijks buigt over het complexe familierecht. De 

werkdruk is hoog en haar huwelijk met Jack, een 

Amerikaanse professor, staat op springen. Terwijl ze 

zich door deze persoonlijke crisis heen slaat, moet 

Fiona uitspraak doen in de zaak van Adam, een slimme 

en knappe jongen die, op basis van zijn religieuze 

overtuiging, een bloedtransfusie weigert die zijn leven 

zou redden. 

Een film van Richard Eyre 

Datum, tijd:  Maandag 16 januari, 20.00u 

Plaats: Blauwhuis, pastorie   

Inleider: Tineke Rijpma 

 

Bronnen van Bezieling:  

SAMEN KIJKEN NAAR WERKEN  Jan Mankes (1889-1920) 

 

Op 14 februari willen we met elkaar kijken naar en praten over de schilderijen van 

Jan Mankes. Misschien wel Nederlands meest verstilde kunstschilder. Hij is 

geboren in Meppel, opgegroeid in Delft. Hij volgt de avondcurssussen aan de 

kunstacademie in Den Haag. Lange tijd woont hij in De Knipe. Hij ontmoet er zijn 

toekomstige vrouw Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant. Jan Mankes is 

niet oud geworden. Hij lijdt aan tuberculose en overlijdt in 1920. Zijn gehele 

oeuvre, ontstaan tussen 1907 en 1918 en omvat ongeveer 150 schilderijen, 

merendeels op kleine formaat, een 150 tekeningen en  grafisch werk: etsen en 

houtsneden. Jan Mankes zoekt naar de ziel van de dingen. ‘Ik wil een stukje doek 

zolang bewerken, dat het een stukje ziel wordt’, zegt hij. En ergens anders: ‘kunst 

is uiting geven aan geestelijk leven. Het zuiver geestelijke is niet benoembaar, 

daarom neemt men het stoffelijke te baat als middel.’ Jan Mankes schilderde 

prachtige landschappen, vogelportretten en kwetsbare zelfportretten. Eindeloos 

precies, heel sensitief en een volstrekt eigen stijl. Graag willen we deze avond bij 

zijn werk stilstaan. 

Bomenrij 1915 

‘Deze kunst houdt met niets anders verband. Zij is als een zeldzame 

kostbaarheid; als een simpele, zoete zang van een bijzonder timbre, 

zij mist alles wat geniaal beginwerk in den regel onderscheidt: er 

zijn geen misvattingen, geen onhandigheden; er is niets in van 

hevigen durf en van groote passie; niets van stuwing naar een 

ideaal. Zij is een rust. Zij is een vrede.’  (handelsblad 1912) 
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Datum, tijd: Dinsdag 14 februari, 20.00u 

Plaats:   Pastorie Blauwhuis 

Inleider:  Lucas Foekema 

 

Bronnen van Bezieling:  
OECUMENISCHE GESPREKSGROEP REAHÛS EN OMKRITEN 

 

Ook dit jaar zal de Martinikring weer bij elkaar komen. De 

Martinikring is een oecumenische gespreksgroep van de 

PKN kerk in Easterein, de Doopsgezinde Gemeente in Itens 

en omgeving en de R.K. Kerk in Reahûs. 

Elk jaar komt de kring een aantal morgens bij elkaar. De 

onderwerpen zijn heel verschillend. Vorig jaar ging het 

bijvoorbeeld over muziek en wat muziek met ons doet. Ook 

hebben we het met elkaar gehad over de geschiedenis van 

ons kerkgebouw. Dit jaar willen we stil staan bij mensen die 

ons inspireren.  

 

De volgende bijeenkomst is op donderdagmorgen 16 februari in de grote kerk te 

Easterein 

U bent van harte welkom.  

 

Ds. Nicolette Vlaming, Ds. Flora Visser-Enkhuizen, Pastor Lucas Foekema 

 
MEEDENKERS GEVRAAGD 

 

Even een schrijven over het wel en wee 

van onze werkgroep MOV. MOV staat 

voor Missie-Ontwikkeling –Vrede. 

Ieder jaar wordt er vijfmaal aandacht besteed aan een actie uit een 

ontwikkelingsgebied. Dit is verspreid over het gehele jaar en eenmaal per jaar 

besteden we aandacht aan de vredesweek van PAX. Door middel van 

foldermateriaal geven wij bekendheid aan de actie. 

Onze werkgroep bestaat –momenteel- uit twee leden, locatie Sneek. Heeg, 

Roodhuis en Blauwhuis hebben hun eigen werkgroep. 

Tweemaal per jaar komen we als gehele werkgroep van de parochie bij elkaar. Dit 

is meestal na de zomer en in het begin van het nieuwe jaar. Er zijn dan een aantal 

zaken die we met elkaar moeten bespreken om alles op één lijn te houden. 

Zo wordt in het najaar besproken voor welk adventsactie project we gaan kiezen en 

in het begin van het jaar gaat het vooral over de komende vastenactie met daarbij 

de sobere maaltijd. Deze wordt ieder jaar georganiseerd door een andere locatie. De 
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mensen die komen en deelnemen aan de maaltijd mogen een eigen bijdrage geven 

wat ten goede komt aan het vastenactieproject van dat jaar. 

Het is de moeite waard om met alle locaties van onze parochie bij elkaar te zijn. Het 

geeft een gevoel van saamhorigheid. Na de sobere maaltijd wordt de viering van 

witte donderdag gehouden.  

Er is een mogelijkheid om in plaats van het landelijke project van de vastenactie, te 

kiezen voor een eigen project. Zo zullen we dit jaar ons inzetten voor het project 

Tabir uit Pakistan.  

Hier is veel werk aan vooraf gegaan. Een eigen doel wordt ingediend bij de stichting 

vastenactie en moet aan veel voorwaarden voldoen. Dit moet vervolgens worden 

goedgekeurd door een commissie, voordat wij er daadwerkelijk mee aan de slag 

kunnen in de parochie.  

Het project Tabir is opgezet door Venus Andrews, zelf afkomstig uit Pakistan. Zij 

zet zich in voor een school in haar geboorteplaats.  

Tijdens de vastenperiode wordt landelijk een pelgrimstocht georganiseerd, hier doe 

ik jaarlijks aan mee. Het is een tocht van drie dagen. Overnachten doen we op 

verschillende locaties, zoals bijvoorbeeld in een klooster of een ander soort 

logeergelegenheid. Het is mogelijk om mij via de site van de vastenactie te 

sponsoren. Mijn plan is om dit jaar weer mee te lopen en het geld wat gedoneerd 

wordt komt dan ten goede van het project Tabir. 

Ik ben nu bijna 10 jaar actief in deze werkgroep en het geeft mij veel voldoening. 

Soms lijkt het een druppel op de gloeiende plaat, maar wanneer er helemaal niets 

gebeurt, zal er ook niets aan de problematiek in de wereld veranderen, al begrijp ik 

dat het in deze tijd van financiële krapte voor menigeen moeite kost iets bij te 

dragen, maar meedoen in onze werkgroep kost geen geld. 

Samen met Johan Elzinga, die ook alweer bijna 8 jaar meedraait, zouden wij het 

zeer op prijs stellen dat er nieuwe mensen en daarmee nieuwe inspiratie ons komt 

ondersteunen. Andere ideeën geven een heldere kijk op ons werk en wie weet wordt 

de werkgroep weer nieuw licht ingeblazen! 

De problemen in de ontwikkelingsgebieden moeten aandacht blijven krijgen, het is 

zo hard nodig. Het zou fantastisch zijn wanneer meer mensen zich hiervoor willen 

inzetten. 

Wilt u meer weten over ons werk? Bel mij gerust en ik kan er –meestal- het nodige 

wel over vertellen.  

 

Jeanette Hoekstra, 06 26772047 

 

-Een boom groeit niet harder als je er bij gaat zitten-  
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 14 januari 2023                       Pastorie 

 19.30 Woord- en Communieviering  

olv pastor Foekema  

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Misdinaar Iris 

Koster André Brandsma 

  Intenties:  

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Juliana van der Weij 

Corrie Zeinstra-Akkermans 

Annie de Jong-Zijlstra 

Ciska Rijpma-Galama 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Wiebe van der Meulen 

Zondag 22 januari 2023                        Pastorie 

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

Mmv St Ceciliakoor  

Lector Akkelien Brandsma 

Misdinaars Hendrik, Oane. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties:  

Corrie Zeinstra-Akkermans 

Annie de Jong-Zijlstra 

Ciska Rijpma-Galama 

Wiebe van der Meulen 

Zaterdag 28 januari                              Pastorie 

 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Tineke Rijpma | Acoliet Jan Landman 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: Jaargetijde Martha Boukje Landman-Wijbenga 

Jaargetijde Ferdina Ettema 

Corrie Zeinstra-Akkermans 

Annie de Jong-Zijlstra  

Ciska Rijpma-Galama 

Wiebe van der Meulen 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Tank oan eltsenien dy’t meiwurke hat oan it goed slagjen fan alle krystfieringen 

en - aktiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 februari                                 Pastorie 

 19.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide  

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Tonny Hobma  

Misdinaars Iris en Hendrik 

Koster Jan Landman 

  Intenties: 

Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Annie de Jong-Zijlstra 

Corrie Zeinstra-Akkermans 

Ciska Rjipma-Galama 

Wiebe van der Meulen 

Zondag 12 februari        Met kinderwoorddienst             Pastorie        

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Tineke Rijpma 

Misdinaar Oane 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Jaargetijde Wiebren Altena 

Familie van der Weij  

Wiebe van der Meulen 

Zaterdag 18 februari            Carnavalsviering in de Sint Vitus 

 19.30 Carnavalsviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor en Gelegeneheidskoor 

Misdinaars Marieke en Hendrik. Acoliet Jan 

Kosters John Weel en Sicco Rypma 
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Sneon 18 febrewaris 2023 yn de Sint Vitus 

EKSTRA FEESTLIKE KARNAVALS MIS 

 

Karnavalsferiening De Fyfkes fiert 17, 18, 19 febrewaris harren 

55 jierrich Jubileum ! Sneon 18e is der in reüny en heilige mis. 

 

Sneon 18 febrewaris jûns 19.30 oere ûntfange we prins, page, ried 

fan 11, garde, alle reünisten en alle oare belangstellenden yn de 

Sint Vitustsjerke foar de ekstra feestlike, muzikale karnavalsmis. 

 

Alaaf ! 

Sint Vitus Lokaasjeried  

 

 

Foar yn jo agenda  

 

Sneon 11 maart 2023  

Organisearre we in  

gesellige jûn foar alle 

Sint Vitus frijwilligers. 

 

En dat binne der hiel wat!  

 

Skriuw 11 maart alfêst yn dyn agenda, op de kalinder.  

 

Oant sjen,  

Sint Vitus Lokaasjeried  

 

IN MEMORIAM CORRY ZEINSTRA-AKKERMANS  

Op 11 december is overleden Corry Zeinstra. Ze kwam van Oud Gastel in Brabant. 

Geboren in 1932. Ze groeide op in een fijn gezin. Haar vader had een handel in 

buizen van keramiek en natuurlijk een paar koeien en kippen. Zo ging dat in die 

jaren. Door de carnaval kwam ze in contact met Maurits uit het verre noorden en 

het klikte. Ze zullen vast en zeker in de Laurentiuskerk aldaar zijn getrouwd. Ze 

gingen wonen op de boerderij. Corry was hier helemaal op haar plek in Blauwhuis. 

Jaren later als ze ‘ns op bezoek waren bij familie in het zuiden en het was gezellig 

dan wilde Maurits nog wel langer blijven, maar Corry wilde graag naar huis. Want 

het thuis was voor haar nu in het Noorden. Ze kregen 3 jongens: Yep, Harry en 

Michiel. Corry was een mem van een en al zorgzaamheid. Er kon altijd veel en 

spelende jeugd was altijd welkom. Herinneringen aan een mooie tijd en dat beeld 

van Corry op de fiets naar Maurits ergens op it lân, met koffie en kjeallepoat. Die 

fiets bleef trouwens. Ze leerde geen autorijden en dus ook later nog vaak op de fiets 
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naar de winkel in Bolsward en dan met zwarte tassen achterop en voorop weer naar 

huis. En ook rond de woning op de Vitusdyk 16 waar ze later kwam te wonen was 

de tuin belangrijk en zelfs op het balkon van de aanleunwoning kwamen de bloemen 

te staan. En dan natuurlijk het uitwisselen van stekjes. Niemand deed trouwens ooit 

vergeefs een beroep op Corry. Zo hielp ze ook mee met de schoonmaak in de kerk 

en het koperpoetsen. Ze was jaren lid van het KVG en als er een keer een reisje was 

mocht ze graag mee. Zo gaan de jaren verder en staat inmiddels het huis ook open 

voor kleinkinderen waar ze zo trots op is. Als in 2007  haar man Maurits komt te 

overlijden is dat natuurlijk een zware slag. Maar ze blijft de vrouw die ze is. Een 

hartelijke vrouw, altijd vol goede moed en belangstellend. Graag ging ze even een 

eind fietsen of lopen. Ze bleef haar kaarten schrijven met Kerstmis. Ze bleef de 

vriendschap trouw en zo bleef het huis aan de Vitusdyk het centrum van de familie. 

En die sfeer nam ze ook mee naar de aanleunwoning bij het Teatskehús. Tot het 

laatst was ze betrokken. Zo was ze ook nog bij de viering van het 150 jarig jubileum 

van de kerk. En natuurlijk bij het afscheid van Jan Zeinstra, haar zwager, nog maar 

zo kort geleden. En dan ineens is het voorbij. Een mem, een lieve beppe, is er niet 

meer. Dat lijntje naar het verleden, naar al die verhalen van je jeugd is doorgesneden 

en mag je koesteren wat zei je heeft gegeven. Bij de afscheidsviering in de kerk op 

17 december lazen we het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. 

Als de leerlingen de mensen weg willen sturen, zegt Jezus laat ze toch blijven. En 

dan blijkt er genoeg te eten te zijn voor iedereen. Zo deed Corry het eigenlijk ook. 

Haar huis stond immers altijd open. Er was altijd wel een extra plaatsje aan haar 

tafel. Dat Corry nu mag wonen in dat nieuwe thuis en in de vrede bij God, weer 

samen met Maurits haar man. Wij wensen de familie en alle mensen met Corry 

verbonden heel veel sterkte toe. Pastor Lucas Foekema  

 

IN MEMORIAM ANNY DE JONG-ZIJLSTRA.                                                      

Op woensdag 21 december namen we vanuit de kerk afscheid van Anny de Jong. 

Ze was een zorgzame en fleurige vrouw. Ze is geboren in Greonterp 1935. Het 

tweede kind van het gezin van Jacob en Tsjerkje Zijlstra. Het waren wel de 

crisisjaren. Breed hadden ze het niet maar ze had een fleurige en warme jeugd. Ze 

ging naar de lagere school in Blauwhuis en daarna naar de huishoudschool in het 

Teatskehús. Ze had graag verpleegster willen worden maar daar was geen geld voor. 

Ze werkte, zoals dat in die jaren ging, in de huishouding van families. Piet de Jong 

woonde aan de andere kant van de dyk in Greonterp. En dus was er tijd genoeg om 

bij te praten en uit te wisselen. Anny en Piet vonden bij elkaar het geluk en trouwden 

in 1959. Eerst woonden ze in het huis op wat nu Atsemar heet. Daar werden de 

kinderen geboren: Trees, Bert en Jeannet. Het was een mooie tijd. Een warm gezin. 

Vanaf 1974 woonden ze in het huis bij de kerk. Piet werd koster en dat was eigenlijk 

een baan voor het hele gezin. Op hoogtijdagen zoals met Kerstmis was het druk en 

veel te doen. Maar ze deden het graag. Anny en Piet waren ook bode bij 

begrafenissen. Het zingen bij het koor is dan niet meer te combineren. Maar het 
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zingen bleef wel, want Anny had bij alles wat ze deed wel een lied of was aan het 

neuriën. Dat feestelijke was ook in andere dingen terug te vinden. Met de 

vriendinnenklub naar de Merke of het karnaval. Daar kon ze enorm van genieten. 

Zo gaat de tijd verder en gaan de kinderen vinden de kinderen hun eigen wel. In 

1983 kwam de eerste pake- en beppesizzer. Er zouden nog 10 volgen. Daarna is 

Anny de Jong nog 12 keer oerbeppe wurden. Anny mocht graag oppassen op de 

kleinkinderen en natuurlijk zijn er de prachtige herinneringen aan het lekkere eten 

en de zak met snoep op Sint Maarten. In 1997 stopte het kosterswerk. Ze gingen 

rustiger wonen op de Sinsmar. Ook daar hadden ze samen een mooie tijd al was het 

voor Piet wel even wennen. Ze mochten nog samen in 2009 het 50 jarig 

huwelijksfeest vieren. Het afscheid van Piet kwam een jaar later in 2010. Dat was 

een groot verlies. Maar Anny was ook sterk, ze wilde er zijn voor haar familie. Ze 

ging niet bij de pakken neerzitten want het vrijwilligerswerk in het Teatskehús ging 

door en graag mocht ze naar de klaverjasklub. Anny de Jong bleef de vrouw die ze 

was met een optimistisch aard en nooit klagen. Mensen mochten graag even bij haar 

op bezoek gaan. En dat bleef toen ze verhuisde naar het Teatskehús. Maar de 

gezondheid ging wel steeds wat verder achteruit. Ze moest vaak even naar het 

ziekenhuis. Haar verjaardag mocht ze nog vieren in familiekring maar een paar 

dagen later op 15 december kwam ze te overlijden. In de viering ten afscheid zongen 

we voor haar de oude vertrouwde liederen en natuurlijk het lied: ‘Tel uw 

zegeningen’. We lazen dat bekende verhaal uit Johannes 14: ‘Yn myn Heitehûs 

binne gâns keamers......Ik gean der hinne, om plak foar jimme klear te meitsjen’. 

Anny de Jong heeft voor haar dierbaren dat thuis gemaakt in de wereld. Dat zij nu 

zelf dat thuis gevonden mag hebben in het licht en de vrede voor altijd.                                                                               

Dat ze weer samen met Piet mag zijn.  

  

Wij wensen de familie en allen met Anny verbonden heel veel kracht en sterkte toe. 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

Bêste minsken, 

 

Wy wolle elkenien tanksizze foar de leafdefolle en waarme reaksjes en al it 

meilibjen, yn hokker foarm dan ek, nei it ferstjerren fan ús leave en fleurige mem 

en grutske beppe en oerbeppe 

 

Anny de Jong-Zijlstra 

It hat ús tige goed dien. 

Famylje De Jong 

Blauhús  
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VIERINGEN 

 

 

 

Overleden 

 

16 december 2022 is op 88 jarige leeftijd overleden,   

 mevrouw Francisca Rijpma – Galama. 

 

Kinderen, kleinkinderen en familie wensen wij alle sterkte toe 

 

  

LOCATIE HEEG 

Zondag 15 januari 

   9.30 uur Oecumenische viering in de Haghakerk 

Zaterdag 21 januari 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 29 januari 

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

Zaterdag 4 februari 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 12 februari 

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

Zaterdag 18 februari 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Aswoensdag 22 februari   

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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In memoriam   Francisca Rijpma-Galama  

 

Wy binne op ’e ein fan ’e ikker  

 

Op donderdag 22 december namen we in de kerk afscheid van Ciske Rijpma, 

eigenlijk maar zo kort na het overlijden van haar man Bauke op 16 oktober 2021. 

In de kerk staken we de kaarsen aan voor een lieve en zorgzame vrouw, voor hoe 

zij in het leven stond.  

 

Ze is geboren op 5 augustus 1934 op Jonkershúzen bij Tsjerkwerd, de middelste 

boerderij. Ze groeide op in een warm gezin maar het zijn wel de crisisjaren en de 

oorlogsjaren. Zo kreeg ze vast en zeker: de eenvoud, de tevredenheid, het samen 

delen, van huis uit mee. Toen ze ouder werd hielp ze in de huishouding bij oudere 

zusters die al het huis uit zijn. Zo help je elkaar als dat nodig is.  

 

Bij de dansavonden bij Wybinga leerde ze Bauke kennen. Hij kwam van Hieslum. 

Het leven komt in een stroomversnelling. Ze trouwen in de kerk van Blauwhuis en 

samen gaan ze verder op de boerderij op de Burd bij Heeg. Ciske en Bauke, twee 

namen die vanaf dan voorgoed met elkaar verbonden zijn. Ze krijgen 4 kinderen: 

Margré, Lieuwe, Durk en Herman. Ciske en Bauke maken een warm gezin waar 

veel mogelijk was. Ciske zette zich daar helemaal voor het gezin in: As de bern it 

mar goed hawwe. Brood smeren voor naar school en de thee die klaar staat als de 

schooldag weer voorbij is. Maar ze was net zo goed een vrouw die actief meehielp 

op de boerderij. Ze zat ook op de trekker, hielp bij het kealjen of swieljen. Dan 

voelde ze zich op haar plek midden in de natuur. En op zondagmiddag natuurlijk 

samen de boekhouding bijhouden van het bedrijf. 

 

Herinneringen zijn er aan het zwemmersplakje, want thuis is mooi, daar kan geen 

dure vakantie tegenop. En dat bleef ook als de jaren verder gaan: even samen langs 

de dyk rinnen of zitten op het bankje en genieten van de ondergaande zon. Dan 

genoot ze met volle teugen. En als de kinderen hun weg in het leven vinden geniet 

ze van de kleinkinderen haar trots. Ze was ook van het rummikubben, het maken 

van mooie kerstkaarten en natuurlijk van het fietsen. Na de verhuizing naar de 

djipsleatswei, het huis met het uitzicht over de poel en it lân, volgen nog mooie 

jaren. En samen hebben ze het 60 jarig huwelijksfeest prachtig mogen vieren. Al 

wordt geleidelijk de gezondheid wel minder. En waar zij altijd klaarstond voor het 

gezin draaien geleidelijk de rollen om.  

Tot die grote klap, het verlies van Bauke in het najaar 2021. Ineens is je wederhelft 

er niet meer. Gelukkig kan ze wonen in Talmastate. En daar vindt ze toch weer een 

stukje thuis. Ze is blij en dankbaar met de zorg en de bezoeken van haar kinderen 

en kleinkinderen. Genieten van de kleine dingen.  
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En dan ineens is het stil. Op 16 december is Ciske Rijpma overleden. Een leave 

mem, beppe en oerbeppe is er niet meer en dat is vreemd en onwezenlijk. Maar wat 

ze je heeft meegegeven, alle goede herinneringen, die blijven, die staan voorgoed 

in je herinnering geschreven. In de kerk werd het Ave Maria gezongen en we lazen 

we uit Mattheus: Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want dat is een 

dag van licht en liefde. Dat die dag nu voor Ciske mag zijn aangebroken en weer 

samen met Bauke.  

 

Wij wensen de familie en allen met haar verbonden heel veel kracht en sterkte toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 

15 januari Oecumenische viering – de week van gebed voor eenheid 

Om half tien in de Haghakerk met het thema ‘Doe goed, zoek recht’ 

 

De week van gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan om goed te 

doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die 

veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.  

De bijbeltekst die centraal staat tijdens de week van gebed voor de eenheid 2023 

komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, 

om op voor wezen, sta weduwen bij'‘.  

 Het materiaal voor de gebedsweek wordt aangereikt door kerken 

uit de Amerikaanse staat Minnesota.  (aldus de Raad van Kerken 

Nederland)           

ds. Annelieke Warnar, pastor Lucas Foekema 

 

Met de bus naar Lourdes – Donderdag 27 april t/m zaterdag 6 mei  

 

Het concept programma voor de busreis naar Lourdes staat in de 

‘grondverf’.   Van zondag 30 april t/m donderdag 4 mei 2023 gaan we via 

Oudenbosch, Lisieux gaan we naar Lourdes, waar we deel gaan nemen aan het 

bedevaart programma van het Huis van de Pelgrim. Op vrijdag gaan we naar Nevers 

waar H. Bernadette is opgebaard en op zaterdag hoepen we weer gezond en gesterkt 

terug te zijn. 

De intentie is om begin februari in de parochies in Friesland een  voorlichtings-

avond te organiseren. Hier hoort u meer over via uw parochieblad.                          Deze 

busreis kan doorgaan als minimaal 40 deelnemers zijn. De kosten van deze reis 

bedragen €1.200 per persoon. De toeslag  1-persoonskamer bedraagt €325,00. 

 

Wilt u nu al meer informatie dan kunt u contact opnemen met Peter Wezenberg   

0515 444 850  pamwezenberg@home.nl 
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag                2de zondag door het jaar                   Locatie: School 

14 jan   19.30     Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide     

Acl: Jetse                                           collecte; Karel 

Intenties:  Pietsje Altenburg; Fam. Hendrik en Clasien Brandsma-Ketelaar; Tom 

Slooter; Popke en Liske van der Werf- Minnema.  

Zondag                  3de zondag door het jaar               Locatie: school     

22 jan   9.30     Woord- en communieviering met Pastor Foekema  

Acl:  Anneke                                    collecte: Ida 

 

Intenties:  fam Rijpma -Witteveen, Yt Bouma-Huitema, Fam.Klaas Brandsma- 

van der Werf,  IJsbrand Galema en overl.fam Hyltje en Annie Brandsma-

Altenburg Tom Slooter, Bertus van den Hengel 

Zaterdag                   4de zondag door het jaar            Locatie: school  

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

Acl: Karel                                      collecte: Ida  

Intenties:  Tjerkje Huitema en fam. Tom Slooter, 

Zondag                     5de zondag door het jaar           Locatie: school                                  

5 febr  9.30     Woord- en communieviering met Pastor Foekema  

Acl: Anneke                                             Collecte:  Karel  

Intenties:   Fam. Bleeker- van Lierop kinderen en kleinkinderen, Tjerkje 

Huitema en fam. Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden fam. Andries 

en Regina Siemensma-van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, Tom 

Slooter, 

 

Zaterdag                 6 de zondag door het jaar                 Locatie: School 

11 febr   19.30     Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide     

Acl: Albert                                              Collecte:  Ida 

Intenties:   Fam.Hendrik en Clasien Brandsma-Ketelaar Tom Slooter, 

 

LOCATIE REAHÛS 
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PM: Zondag 19 febr.  9.30 uur woord- en communieviering   

 

KERK  

Het herstellen van de fundering verloopt goed. Het gat voor de kerk lijkt nu echter 

wel op een zwembad vanwege de vele regenbuien die zijn gevallen. Er wordt 

vanwege de feestdagen gelukkig  niet gewerkt. 

We hebben wel extra metingen laten uitvoeren 

omdat de fundering helemaal openligt en de grote 

gaten in de gevel het geheel onstabiel maken. 

Gebleken is dat er nog veel beweging in het 

gebouw zit. De beide hoekpunten van de toren zijn 

binnen twee maanden nog meer dan een halve cm  

verzakt. Eind januari moet alles gestabiliseerd zijn   

 

 

BEGRAAFPLAATS 

Johan Hylkema heeft per 1 december het beheer van de begraafplaats van Mario 

Bertelink overgenomen.  

 

 
KERSTWANDELING  

De kerstwandeling door ons dorp was een groot succes. We danken  soldaat Sjoerd, 

de kerstangels Christel, Miranda en Nicolette die prachtig  voor ons zongen, Peter 

Mulder en Rixt die mooie kerstliederen ten gehore brachten.  Dank  aan alle 

vrijwilligers die de route prachtig in het licht hadden gezet tot aan de de boerderij 

van de camping toe.  Daar kon je even tot rust komen onder  het genot van een 

heerlijke kop chocolademelk. Er was een echte   levende 

kerststal met schapen, ezels, een hele oude koe en 

natuurlijk Jozef ( Jetse Brandsma) die met Maria en haar 

baby  ( Wyke  van Elske Rijpma en Frans Bekema )op 

een heel mooi sfeervol plekje in de stal zaten. Tijdens de 

slotbijeenkomst in de kerk zong het St. Céciliakoor.  
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 14 januari  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

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

Marga Lotstra-Eg, Jogemien Huiting, Agnes Huitema-Altena 

Zondag 15 januari – 2e Zondag door het jaar 

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

Willem Nicolaij (L); Henk Elzinga(A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Patrick Bakker, Wietske de Groes-Altenburg, 

Monie de Boer-de Vries, Theo Trompetter, Ingrid v.d. Krogt 

en pater Henk Brouwer, Wim en Tecla van der Heijden-

Hoekstra, Hessel Hanzen, SuzeWesthof, familie 

Brenninkmeijer- Sandfort, voor de eenheid van de christenen 

Kinderwoorddienst 

Maandag 16 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie, Sjoerd Hendrik en 

Riek Hamersma- van der Horst, voor de eenheid van de 

christenen 

Dinsdag 17 januari –H. Antonius Abt 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

19.30 

Eucharistieviering  

Intentie: Overleden familie Poiesz-Harsta, voor de eenheid 

van de christenen 

Mis voor het KVG 

Woensdag 18 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een  bijzondere intentie, Nelly de Jong- 

Schrichte, voor de eenheid van de christenen 

Donderdag 19 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Zuster Antoine Leechburg-Auwers, voor de eenheid 

van de christenen 

Vrijdag 20 januari 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders en familie, voor de eenheid van de 

christenen 

LOCATIE SNEEK 
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Zaterdag 21 januari 

Kerk 

Bonh. 

13.30 

19.00 

Viering H. Doopsel 

Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Joop Modderman, Wietske 

Sietske de Groes-Altenburg, Fien Landman-Slippens, Frans 

Verbeek, voor de eenheid van de christenen 

Zondag 22 januari -3e Zondag door het kaar 

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

Pe Nota (L); Kees Buruma (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor Dyurwich v.d. Zee die gisteren is gedoopt, 

Patrick Bakker Mien Dierkes en pastoor Henk Dierkes, Tinus 

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

familie Aukes-Stockmann, overleden ouders Miedema- van 

Wijk, Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote, voor de 

eenheid van de christenen 

Kinderwoorddienst  

Maandag 23 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mily Clerkx, Rie Tromp-Vonk 

Dinsdag 24 januari – H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Rie Postma- van Barneveld 

Woensdag 25 januari – Bekering van de h. Apostel Paulus, feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer- de Vries 

Donderdag 26 januari – HH Timoteüs en Titus, bisschoppen 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Ans Broerse 

Vrijdag 27 januari 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Sietse en Thea Altena, Henk en Sabine Andela 

Zaterdag 28 januari – H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle leerkrachten en leerlingen van de 

Thomasschool, Truus Visser-Weitenberg, Jan en Corry 

Bouma- van Gool, Jan Gerrit Maurits Melchers, Mieke 

Jansen-Hilhorst, Agnes Huitema-Altena 
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Zondag 29 januari -4e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola 

Riam Bashir (L); Youssif  Shamel A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Patrick Bakker, pater Rieks Andela, Hessel 

Hanzen, Suze Westhof, Diny Hergarden, de overledenen van 

de familie Wierdsma, Louise Wierdsma- de Bruin, Cornelis 

Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely Damwijk, we 

vagen de zegen voor Leo Potma en onze dochter Karin,  

Henk Teerenstra 

Kinderwoorddienst 

Maandag 30 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Andries en Jetske Brouwer- 

Melchers 

Dinsdag 31 januari – H. Don Bosco, priester 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle volgelingen van Don Bosco 

Woensdag 1 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie:Familie Brenninkmeijer- Sandfort, Fien Landman- 

Slippens 

Donderdag 2 februari  - Maria Lichtmis -Blasiuszegen 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Edward Renee, Vonny Matitawaer, Joan Grace 

Matitawaer 

Vrijdag 3 februari – H. Blasius- bisschop en martelaar- 1e Vrijdag 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie:Ter ere van het H. Hart van Jezus, Mien Mensink 

Zaterdag 4 februari 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

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

Palsma, Ester Haarsma-Konst, Wies Hooijschuur- van den 

Oever, Jo van de Akker, Betsy Verbeek-Voorbraak 

Zondag 5 februari -5e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

 (L); (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Tinus Sluyter, Sietse en Thea Altena, Janny 

Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra, Docus en Margaretha van 

der Vliet-de Vries, pater Leo van Ulden en zuster Gudule 

Jansen, Fea van der Meulen- von der  Heide, Rein en Annie 
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van der Vliet-Tigchelaar, Rina Silvius-Griffioen, Riek Klomp 

en pastoor Hein Hunink, Diny Hergarden, overleden ouders 

Miedema- van Wijk 

Kinderwoorddienst 

Maandag 6 februari –HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Regina van der Meer- Gaarman, Joop Modderman 

Dinsdag 7 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Cocky Voshaart- van Wijk, Mieke van der Zee- 

Thibaudier, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-

Huizinga 

Woensdag 8 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Roosje Kempers-Manders, Dieke Schorr-Manders 

Donderdag 9 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Pastoor Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen 

Vrijdag 10 februari 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen, om roepingen tot het 

priesterschap en het religieuze leven 

Zaterdag 11 februari 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiter, Yvonne van 

Schagen-Paddenburg, Agnes Huitema-Altena 

Zondag 12 februari  - 6e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Capella Sine Vinculis  

 (L); (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, pastoor Jan Alferink, Janke Bouwhuis-Feenstra, 

Miep Hamersma- van der Leeuw, zuster Johanny Mentink en 

zuster Manetta van Zuijlen, Ingrid van der Krogt en pater 

Henk Brouwer, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, pastoor 

Henk Dierkes en zus Mien, Johannes Martinus, Truus en 

Wico Luinstra 

Kinderwoorddienst 

Maandag 13 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Marietje Terbraak 
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COLLECTE 

 

Zondag 04 december € 318,81  Zondag 11 december  € 225,00 

Zondag 18 december € 222,31  Kerstmis    € 2770,35 

Extra collectes € 855,94 

 

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

Kerstdagen via de QR code in de Misboekjes. 

 

AGENDA 

 

Dinsdag    17 januari   19.30  K.V.G. Eucharistieviering en  ledenvergadering 

Vrijdag     20 januari   19.00  Jongerenavond 

Vrijdag     27 januari   19.00  Parochieavond 

Maandag  30 januari   10.30  Omzien 

Woensdag  1 februari  13.30  Leerhuis in de pastorie 

Dinsdag     7 februari   09.15  Koffieochtend 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 7 februari is er na de H.Mis van 8.45 uur een koffieochtend. 

Wilt u even bijpraten of luisteren, u bent van harte welkom in 

het Martinushuis.  De koffie staat klaar!!!!! 

Betty en Lenie. 

  

Dinsdag 14 februari – HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken Ingrid van der Krogt en pater Henk 

Brouwer 

Woensdag 15 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nel Rentmeester, Ernesto Andriol en overleden 

familie, Annie Meijer- de Vries, Sjoerd en Riek Hamersma- 

van der Horst 

Donderdag 16 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Pastoor Jan Alferink, pater Rieks Andela 

Vrijdag 17 februari 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie:  Mieke van der Zee- Thibaudier, Jaap de Backker, 

Jan en Regina v.d. Berg- Hoekstra 
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VOEDSELBANK :  Van delen wordt niemand arm… 

 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 9,10,11 februari 

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. 

 

LIEF EN LEED 

 

50 JAAR GETROUWD 

 

Op de 1e Kerstdag herdachten Anton en Susan Silvius-Bootsma hun 

50- jarig huwelijksfeest. Veel Zegen en geluk voor jullie samen, 

kinderen- en kleinkinderen en alle andere dierbaren. 

 

OVERLEDEN 

Op 30 december overleed in de leeftijd van 49 jaar Patrick Bakker.  

Wij wensen zijn vrouw Marlies , de kinderen Silke, Marinde, Inez en Liset en alle 

andere dierbaren veel sterkte toe. Het In Memoriam verschijnt in het volgende 

parochieblad. 

 

IN MEMORIAM WIETSKE SIETSKE DE GROES-ALTENBURG 

 

Zij werd geboren op 28 mei 1931 te Abbega en overleed te Sneek op 9 

december 2022. Op zaterdag 17 december hebben we de Heer gedankt 

voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in de kapel van het 

Bonifatiushuis. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid. 

 

Wietse de Groes - Altenbrug was naar mijn inzicht een sterke vrouw. Een 

ontmoeting met haar zou je niet gauw vergeten en dat ging ook maar moeilijk 

want als je haar bezocht of aansprak was je niet zomaar van haar af. Wietse was 

nogal praatgraag en ze kon ook praten als Brugman want ze had een fenomenaal 

geheugen. Een van de dingen die ze heel goed kon was omgaan met naald en 

draad. Op dinsdag 13 december, droeg ik een rood kazuifel op het feest van Sint 

Lucia door haar voorzien van een rode voering want de oude had last van motten. 

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
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‘Dat kost u 18 gulden aan garen’ was de boodschap toen het klaar was en perfect.  

Wat kon ze prachtig borduren, ook voor de kerk, kleren maken en repareren, zoals 

broeken voor pastoor van Ulden, breien, kleedjes haken, poppen maken, hele 

verzamelingen. Bij mijn eerste ontmoeting met haar was ze buiten bezig, de ladder 

tegen de dakgoot aan. Ze was aan het schilderen, geen probleem. Kom erin, thee 

zetten en onderwijl begonnen de verhalen over Friesland, thuis, het leven op de 

boerderij, haar ouders, de beesten, de tijden van het jaar en al het werk wat daarbij 

hoorde, het schaatsenrijden, hele ballades uit het hoofd voordragen, vertellen over 

feesten waarbij ze op de planken stond met haar levensschetsen en het graag 

dansen. Uitweiden over Sybrand die zo geweldig kon dammen, over Wybe en 

Ligia getrouwd door heeroom die bisschop was in Brazilië. Ja, ja, als je haar niet 

onderbrak kon je zo een aantal uurtjes uittrekken. Het is jammer dat de doofheid  

die ze opliep na hersenvliesontsteking op 18 jarige leeftijd haar voorgoed afsloot 

van de dagelijkse geluiden. ‘Ik zou u graag eens horen zingen!;  heeft ze me wel 

eens gezegd bij het uitgaan van de kerk waarbij ze altijd goed oplette wat ik 

aanhad. ‘Het pastoar al wer wat nys oan?’ en onderwijl pakte ze de stof van het 

kazuifel om te voelen of het wel goed was. Och, ja ze hield het wereldlijk en 

kerkelijk gebeuren goed bij waarbij ze haar mening niet onder stoelen of banken 

stak. Zo kon ze wel eens wat dominant overkomen en haar eigen wijsheid ten toon 

spreiden. Voor zichzelf had ze niet veel nodig. Ze was spaarzaam en kon met 

weinig toe. Ze kon met heel weinig heel veel doen. De Corona tijd heeft haar geen 

goed gedaan. Ze sprak wel eens over het Bonifatiushuis, maar toen wist ze nog 

wel waarom ze het zei. Eenmaal daar gekomen had ze het altijd over de 

hemeldeur die wel open mocht gaan en waar ze voortdurend op klopte. Gelukkig 

heeft Petrus toch de sleutel kunnen vinden en is op vrijdag 9 december j.l. voor 

haar open gegaan. 

 

Het geloof was hele belangrijk voor haar, maar als ik haar vroeg: ‘Kom eens naar 

de kapel’, dan wimpelde ze dat af behalve die ene keer toen een buurvrouw haar 

meenam naar de Mis en ze er zichtbaar van genoot. 

Dat zichtbaar genieten wensen we haar nu toe in Gods eeuwigheid waar alle 

belemmeringen wegvallen zoals het niet kunnen horen en het daardoor toch in een 

eigen, voor ons niet voor te stellen wereld moeten leven.  Met haar heengaan 

verdwijnt er ook een grote bron van kennis van de Friese cultuur en een schat van 

informatie over families, gebruiken en gewoontes. Maar degene die het heeft 

mogen meemaken zal er vast met warmte aan terug denken en wie weet er iets 

mee doen want dat maakte haar ook zorgen. ‘Och pastoor, weer een lege plek in 

de kerk. Wie vult hem op!’ zei ze wel eens als naar de hoogmis was geweest.  

Moge de kracht van de Liefde, God zelf, Wietske Sietse de Groes- Altenburg nu 

voor altijd omringen, een sterke vrouw die gevonden is. Wietske, dank voor alles 

en Adieu. 

Pastoor Peter van der Weide  
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 IN MEMORIAM MONIE ELISABETH DE BOER- DE VRIES 

 

Monie werd geboren op 9 februari 1925 in Sint Nicolaasga en overleed 

opp 13 december 2022 te Sneek. Op dinsdag 20 december  hebben we de 

Heer gedankt voor haar leven tijdens een afscheidsviering in het 

crematorium Haskerpoort te Oudehaske. 

 

Monie hield veel van ontmoetingen. Heel haar leven hing er van aan elkaar. Dat 

gebeurde al thuis in dat grote gezin met 16 kinderen waarvan zij nu als laatst 

levende uit ons gezichtsveld verdwijnt. Daar ,thuis heeft ze al vroeg opgepikt dat 

het in het leven niet zozeer gaat om jouw persoontje maar dat je dingen des levens 

samen moet oppakken en vormgeven. Of dit bij haar in de genen zat zoals we dat 

vandaag de dag zo zeggen weet ik niet. Ik denk zelf dat het voor een groot deel te 

maken heeft met de katholieke gemeenschap van toen. Over het geloven op zich 

hoefde niet veel gepraat te worden. Dat was er gewoon onder het motto: ‘Doe het 

nu maar, dan zie vanzelf de weg die je moet gaan! ‘En dat deed je dan. Niet alleen 

maar met honderden samen, als leden van één grote familie. Hoe kun je toch 

zeggen dat je gelooft als men dat niet kan zien aan je daden! Monie was een type 

die graag wat voor anderen deed al was het maar dat zij als je binnenkwam  vroeg 

of je al koffie had gehad. Zo ook de laatste keer dat ik haar bezocht waarbij ik 

haar aanbood haar ‘te bedienen’ wat inhield dat ik de koffie in ging schenken. 

 

Monie was een mensen-mens. Graag mocht ze praten waarbij het luisteren wel 

eens op de tweede plaats kwam. Ook was een bekende vraag waar je vandaan 

kwam en hoe het zat met je familie! Daar wist Monie dan wel verband in aan te 

brengen . Zo werd je in de ontmoeting met haar een onderdeel van een groot 

geheel. Heel haar leven heeft in dienst gestaan van haar gezin waarbij ze een extra 

zorgzaam oog had door haar beide zonen Harry en Andries voor de wat andere 

mens. Bezoek kon er ooit genoeg zijn en komen en als zij zelf kwam nam ze ruim 

de tijd om er te zijn. Altijd in beweging en actief tot het laatste toe in de 

Frittemastate al was het maar het klaverjassen op de vrijdagavond, of het 

bezoeken van de kerkdienst! Och, als ze nu had geleefd had ze waarschijnlijk wel 

kunnen studeren en was ze onderwijzeres geworden. De vakanties eerst naar de 

boerderij bij tante Luuk en later met de stacaravan zo’n kleine 45 jaar… ook daar 

was je welkom.  

 

Haar geloof was haar tot steun en kracht en vooral in die momenten waarop het 

zwaar kon zijn zoals het losmoeten laten van dochter Anjo, haar man Jelle en zoon 

Andries. Maar ook was het een bron van kracht waarmee ze mensen kon 

verbinden. Och ja, ze kon ook wel eens wat scherp zijn, maar dat duurde volgens 

mij nooit lang. Haar trots waren de klein- en achterkleinkinderen en de kinderen 

natuurlijk ook. En zo heeft ze heel lang als een positieve mensen-mens in het 
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leven mogen staan en verkeren totdat voor een poosje geleden de krachten minder 

werden. Bij de toediening van de Ziekenzalving op maandag 12 december was ze 

nog echt het middelpunt van het grote geheel  en toen ging het snel. En nu kijken 

we terug om vandaar uit verder te gaan. Ze zal ongetwijfeld door Petrus binnen 

zijn gelaten en wie weet heeft hij je gevraagd: ‘Zeg, heb je al koffie gehad?’ 

Monie, dank voor alles en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

SNEEK MOOI IN BEELD TIJDENS DE NACHTMIS OP TV 

 

Voor de vierde maal op rij werd de Nachtmis in de St. 

Martinus aan de Singel uitgezonden door de KRO. Er waren 

maar liefst 555.000 kijkers! Die hebben genoten van een 

mooie viering in een goed gevulde en mooie versierde kerk. 

Dank maar weer aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Aan de vele reacties uit Nederland en Vlaanderen te horen 

hebben we weer veel mensen blij kunnen maken. 

 

Ook dit jaar zullen er vier Eucharistievieringen vanuit de St. Martinus worden 

uitgezonden en wel op zondag  21 mei, 30 juli, 17 september en 24 december. 

Nogmaals dank aan alle medewerkenden! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

VEEL DANK VOOR AL UW GOEDE WENSEN 

 

Veel dank voor alle mooie kaarten die ik van u mocht ontvangen waarvan 

verschillende zelfgemaakte, met daarop allerlei mooie woorden en goede wensen 

voor de Kerstdagen en het Nieuwe Jaar des Heren 2023. Fijn dat er zó aan je 

wordt gedacht. Als al die wensen en goede woorden in vervulling gaan! Voor u 

allen en al uw dierbaren veel vrede en Zegen voor 2023 dat al weer is begonnen. 

We hopen elkaar te ontmoeten in de kerk en in het leven van alledag. 

 

Een dankbare pastoor Peter van der Weide 

 

GASTKOOR OP ZONDAG 12 FEBRUARI IN DE ST. MARTINUS 

 

Op zondag 12 februari zullen de liturgische gezangen tijdens de hoogmis van 11 

uur worden verzorgd door het koor Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van de Kaaij 

uit Weert. Op zondag 17 september komen ze ook zingen in de TV Mis, maar ze 

wilden ook graag eens zonder camera’s hun prachtige gezang in de traditie van de 
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Engelse koorscholen laten horen.  

Nu, dat kan. We hopen dat u ook komt om er samen met hen een mooie viering 

van te maken. Dus: Net stinne mar derhinne! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

GEEN ZONDAGSVIERINGEN MEER IN HET ANTONIUS ZIEKENHUIS 

 

Vanaf 1 januari zullen er op zondag géén vieringen meer plaats vinden in de kapel 

van het Antonius Ziekenhuis. Het aantal zieken dat op zondag de vieringen 

bijwoonde werd zeer gering. Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis. 

De kapel blijft echter, ook de geestelijke zorgverlening vanuit het ziekenhuis en  

de pastorale zorg vanuit onze parochie. We zijn nog aan het nadenken over het 

rondbrengen van de Communie op zondag. Het is geloof ik wel de bedoeling dat 

met de grote feesten zoals Pasen en Kerstmis er vieringen zullen zijn.  

 

Vanaf deze plaats een woord van dank aan allen die vanuit onze parochie vaak 

jarenlang hun bijdrage hebben geleverd aan de vieringen en het onderhouden van 

contacten met de patiënten door middel van het rondbrengen van de Communie.  

U heeft daar veel goed mee gedaan. Wie weet dat St. Antonius, wanneer iets 

verloren gaat, ons iets doet terugvinden! Het speekwoord luidt nog steeds dat 

wanneer O.L. Heer een deur sluit er altijd ergens weer een raampje opengaat!  

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

WEEK VAN HET GEBED 

 

Op zondag 15 januari is er in de Johannestsjerke te 

Oppenhuizen een viering die in het teken staat van de Week 

van het Gebed voor de eenheid. Deze viering heeft als thema 

‘Doe goed zoek recht’ en is voorbereid door de 

oecumenische werkgroep. Voorgangers zijn dominee Nicolle 

Pronk en Jan Mulder. U bent van harte welkom. 

Namens de werkgroep, 

 

Ans Hiemstra 
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KVG NIEUWS 

  

Dinsdag  17 januari 19.30 uur gaan we vanuit het Martinushuis 

naar de kerk, 

waar pastoor van der Weide het nieuwe seizoen ‘Vrijheid’ met 

ons opent. 

Er is een collecte t.b.v. dak -en thuislozen van Sneek. 

Hierna is de jaarvergadering , we doen een quiz en de avond 

wordt afgesloten met een toast op het nieuwe jaar. 

Van harte welkom. 

 

Lenie ten Have 

 

 

KBO NIEUWS 

 

POLITIEWERK 

 

Dinsdag 7 februari in de Schuttersheuvel om 

14.30 uur. 

De meeste brave burgers hebben geen idee van 

waar de politie allemaal mee 

bezig is. Dat moeten we ook mooi zo houden; 

brave burgers die daarvan geen idee hebben. Oud 

persvoorlichter van politie Wouter de Vries gaat ons vertellen over zijn werk. Hij 

zal u ongetwijfeld vertellen wat u allemaal zelf kunt doen om veilig te zijn en te 

blijven. 

U bent van harte welkom en opgave is niet nodig. 

 

Lenie ten Have 
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UITNODIGING 

LOCATIE SNEEK, PAROCHIE AVOND 

VRIJDAG 27 JANUARI 2023 

 

PROGRAMMA 

19:00 uur Eucharistieviering 

19:45 uur Koffie en thee in het Martinushuis 

20:00 uur Locatieraad aan het woord 

20:30 uur Financieel door Jan Pruimboom en Jan Kuipers 

21:00 uur   PAUZE 

21:30 uur Gastspreker Peter Bonthuis, strafrechtadvocaat  

22:30 uur  Afsluiting 

 

Over het werk van Peter Bonthuis: Bonthuis Strafrechtadvocatuur is in het 

rechtsgebied strafrecht gespecialiseerd. Het strafrecht kan in commuun 

(algemeen) en bijzonder straf(proces)recht worden onderverdeeld.  

Commune straf(proces)recht 

Het commune straf(proces)recht is het bekendste onderdeel van het strafrecht en 

staat voornamelijk in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafvordering beschreven. De strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) zijn 

in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Enkele voorbeelden: terroristische 

misdrijven, openbare aanslagen, moord, doodslag, dood door schuld, (zware) 

mishandeling, openbare geweldpleging, brandstichting, verkrachting, aanranding, 

ontucht, bedreiging, belediging, diefstal, verduistering, heling, vernieling, 

oplichting, afpersing, valsheid in geschrifte en witwassen. 

Bijzondere straf(proces)recht 

Het bijzondere straf(proces)recht is het onderdeel van het strafrecht dat in diverse 

bijzondere wetten zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet 

wapens en munitie, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de 

economische delicten staat beschreven. Het detentierecht en het fiscale strafrecht 

staan tevens in diverse bijzondere wetten beschreven. Het internationale strafrecht 

staat voornamelijk in diverse verdragen beschreven. De strafbare feiten 

(misdrijven en overtredingen) zijn in de diverse bijzondere wetten en verdragen 

opgenomen. Enkele voorbeelden: doorrijden na ongeval, rijden onder invloed, 

joyriding, rijden zonder rijbewijs en aanwezig hebben van of handelen in drugs, 

wapens en/of munitie. 

 

Mocht u alvast vragen hebben aan dhr. P.Bonthuis dan kunt u ze mailen naar  

communicatie@sintantoniusparochie.nl Wij zorgen er dan voor dat dhr. Bonthuis 

deze vragen krijgt zodat hij de avond goed kan voorbereiden.  

  

mailto:communicatie@sintantoniusparochie.nl
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STERKE VROUWEN IN DE BIJBEL 

Dag van het Jodendom 22 januari 2023 

 

In de Synagoge Folkingestraat te Groningen is zondag 22 januari 

a.s. een studiemiddag over ‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel. Sterke 

vrouwen spelen een belangrijke rol in de Bijbel, zowel in de joodse Tenach als in 

het nieuwtestamentisch evangelie. Het programma is georganiseerd door het 

bisdom Groningen-Leeuwarden in het kader van de jaarlijkse Dag van het 

Jodendom. Gastsprekers zijn prof. dr. Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, 

Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam, en 

exegeet dr. Joke Brinkhof.  Prof. Zwiep belicht ‘sterke’ joodse moeders in de 

Tenach en joodse midrasj. Dr. Brinkhof portretteert sterke vrouwen in het nieuwe 

testament en de christelijke traditie.  

‘Sterke’ vrouwen spelen een belangrijke rol in de joodse en christelijke heilige 

geschriften. Bijvoorbeeld de vier aartsmoeders, Sara, Rachel, Rivka en Lea, in de 

Tenach (het ‘oude testament’). Zij krijgen in rabbijnse geschriften en de Talmoed 

betekenis. Spreuken 31:10 roemt de ‘sterke’ vrouw.  

Een kritische beschouwing leert dat hier het Hebreeuwse woord ‘chajil’ een veel 

diepgaandere betekenis heeft dan ‘sterk’. Het betekent ook: nobel, krachtig, 

capabel, kloek, rijk en strijdbaar… Wat vrouwen in de Tenach zeggen en doen geeft 

zicht op de diepere betekenis van menszijn. 

De vrouwen in het Nieuwe Testament, vaak zonder naam, zijn ook van grote 

betekenis. In alle evangeliën zijn het vrouwen die als eerste getuigen van de 

opstanding van Jezus. Onder hen was Maria van Magdala die in de latere 

beeldvorming veel gezichten kreeg; van hoer tot heilige.  

Misschien wel de bekendste vrouw in het evangelie is Maria, de moeder van Jezus: 

een vrouw die ziet, herkent, vertrouwt en doet. De ‘sterke vrouw’ in de bijbel roept 

vrouwen én mannen op verantwoordelijkheid te nemen. 

 

PROGRAMMA  

14.30 - 15.00u  Ontvangst koffie/ thee  

15.00 - 15.05u  Openingswoord 

15.05 - 15.40u  prof. dr. Irene Zwiep: Achter elke ‘sterke’ vrouw…  

Joodse moeders in Tenach en midrasj  

15.40 - 15.50u  Intermezzo  

15.50 - 16.25u  dr. Joke Brinkhof: ‘Sterke’ vrouwen,  

portretten uit het Nieuwe Testament en de christelijke traditie  

16.25 - 16.40u  Gelegenheid tot vragen stellen 

BISDOMBERICHTEN 
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16.40 - 17.00u  Napraten met een drankje of sapje  

17.00u   Sluiting  

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelding 

vooraf bij: Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden, mw. Lisette Winter, tel. 

050– 406 5888. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.  

De jaarlijkse Dag van het Jodendom in januari is een initiatief van de Nederlandse 

bisschoppen en vindt ook in andere Europese landen plaats.  

 
AANBOD BONIFATIUS ACADEMIE  

 

Module Kerkgeschiedenis 

Docent pastoor drs. J.J.G. Tolboom, locatie: RK Kerk, Pier Panderstraat 1, 

Drachten, bijeenkomsten: 26 januari, 23 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei van 

19.30-21.00u. 

Eerste bijeenkomst: Van Jood Jezus van Nazareth tot Romeinse keizer Constantijn. 

Tweede bijeenkomst: De Armoedebeweging in de Middeleeuwen. 

Derde bijeenkomst: Reformatie en Contra-reformatie. 

Vierde bijeenkomst: Het Tweede Vaticaans Concilie. 

Vijfde bijeenkomst: Elke deelnemer kiest een thema uit de kerkgeschiedenis. 

Verplichte literatuur: Het katholicisme in Europa (K. Schelkens, P. van Geest en 

Joep van Gennip), Amsterdam 2018. 

 

Module Oude Testament 

Docent Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, locatie: bisdomhuis, Ubbo Emmiussingel 

79, 9711 BG Groningen, bijeenkomsten 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 

februari en 7 maart van 19.30-21.00u. Gedurende de 5 avonden lezen we samen de 

volgende hoofdstukken: Job 1 – 7 en 38 – 42. Centraal staat de vraag naar het lijden 

van de mens en ook over hoe we in die situaties over God kunnen denken.  

 

Module Liturgie 

Docent drs. V.A.H. Maagd, locatie: parochiecentrum Joure, Midstraat 110, 8501 

AV Joure, bijeenkomsten 26 januari, 23 februrari, 30 maart, 20 april, 1 juni van 

19.30-21.00u. De thema’s die behandeld worden per avond worden nog nader 

bekend gemaakt. U kunt zich echter al wel opgeven voor deze cursus. 

 

Het aanmeldformulier kunt u downloaden via bijgaande link 

https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/Aanmeldformulier-Lente-2023.pdf. U kunt 

het retourneren aan mw. L. Winter e-mail:  l.winter@bisdomgl.nl. 

Meer informatie over de Bonifatiuscursussen is te vinden op onze website. 

Bonifatius academie - Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl) 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de coordinator A. Erich: 

a.erich@bisdomgl.nl  
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VRIJWILLIGE PAROCHIANEN  

 

Voor activiteiten maakt het bisdom graag gebruik van 

parochiezaaltjes en kerken, her en der verspreid over het 

bisdom. Er zijn ruimten die heel geschikt zijn voor een 

vicariaatsavond, een bezinningsdag voor de priesters, diakens 

en pastoraal werkers, of een activiteit voor de jongeren. Het 

verrast mij iedere keer weer dat zoveel vrijwilligers bereid zijn 

hun tijd te besteden aan het koffie zetten, broodjes smeren, 

toiletten schoon maken, de lichten in de kerk aandoen, 

enzovoorts. Graag wil ik u allen bedanken! 

Dit zijn de vrijwilligers die ik zie als ik in de parochies kom, die ik daar ontmoet en 

met wie ik een praatje maak. Maar mijn dank gaat ook uit naar de vrijwilligers die 

ik niet zie. Zij die zorgen voor een schone kerk, voor de bloemen en het 

vermenigvuldigen en vouwen van boekjes, die onderhoudswerk doen voor kerk en 

parochiehuis.  

Nog weer andere vrijwilligers zijn zij die zich meer met inhoudelijke dingen 

bezighouden zoals diaconie, catechese en liturgie. Deze zie ik vaak wel in de 

vieringen. Ook aan u mijn dank voor uw inzet. En dan kunnen we ook nog denken 

aan de bestuurders en locatieraadleden, ook zij zetten zich als vrijwilliger in.  

Zie het vrijwilligerswerk als een uitwerking van uw doopsel. Zet uw talenten in en 

draag bij aan onze gemeenschappen. Misschien bent u ooit gevraagd en hebt u zich 

een taak eigen gemaakt waarvan u eerst dacht het niet te kunnen. Goed dat u erop 

in bent gegaan. Geroepen worden voor een taak waarvoor iemand nodig is.  

Aan de voorkant en de achterkant zijn gelovigen actief in de Kerk. Het is een 

opbouwen van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Dat moeten we samen doen, en 

is niet afhankelijk van de pastores. Die zullen verbinden, sturen en begeleiden. Ik 

hoop dat op veel plaatsen goed wordt samengewerkt ten dienste van het Rijk Gods. 

 

+ Ron van den Hout 

Bisschop van Groningen - Leeuwarden
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale 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 1 februari vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 18 februari en 25 maart. 

ADRESSEN ADRESSEN 


