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VIADUCT - CONVERSATIE 

Bij 'n viaduct loopt de ene weg onder de andere door en kunnen twee 

wegen elkaar kruisen zonder gevaar voor botsingen.  Zo weten we in 

onze streek sinds een poosje heel goed wat een aquaduct is. Een rijweg 

en een waterweg die elkaar kruisen. Op zulke wegen zie je elkaar wel, 

maar kom je elkaar niet tegen. Er kunnen zo geen botsingen ontstaan. Zo is ook het 

woord viaductconversatie ontstaan. Dat is het woord voor gesprekken waarin één 

of beide gesprekspartners alleen bezig zijn met wat ze zélf willen zeggen en niet 

meer horen wat anderen te zeggen hebben. De woorden worden door de ander 

opgevangen als een soort ‘in-bezet-toon’. 

U kent dit soort gesprekken wel. Twee mensen komen elkaar tegen. De een vraagt 

aan de ander: ‘Hoe is het er mee?’ De ander zegt: ‘Mijn opa is afgelopen zondag 

gestorven’. Dan zegt de eerste weer: ‘Het is wel koud voor de tijd van het jaar’. ‘Ja’, 

zegt de ander: ‘het is allemaal wel plotseling gegaan. De eerste weer: ‘Het schijnt 

tóch beter weer te worden’. Soms proberen we ook met God een viaductgesprek te 

voeren. We luisteren op zondag eerbiedig naar zijn Woord, gaan er zelfs voor staan, 

maar als we thuiskomen, gaat iedereen weer verder met zijn eigen verhaal, alsof er 

van de kant van God geen woord gevallen is, of zie ik het allemaal wat te wit-zwart! 

In een echt gesprek is er de (heilige) wil om naar elkaar te luisteren en als je het 

goed wilt doen luister je dan met de stem van je hart. Dan bespeur je de emotie en 

zie je vaak aan de lichaamshouding en de oogopslag van de ander wat er zo speelt. 

Praten we nog wel met elkaar? Ik hoorde onlangs dat aan jonge mensen les moet 

worden gegeven om met elkaar te telefoneren, want daar schijnt men bang voor te 

zijn. De digitale wereld lijkt het bij velen te winnen van de échte. Dat de digitale 

wereld er is, is tot in de verste uithoeken van de wereld bekend, maar wat een zegen 

is, kan ook een vloek worden. Er gaat namelijk niets boven live contact. Ik hanteer 

zelf de gouden stelregel: ‘Geen emoties via de mail’. Die is er om informatie uit te 

wisselen en verrekte gemakkelijk, God zij dank! Maar wanneer er echt iets speelt 

dan bel ik op, of nodig uit voor een gesprek. Dat scheelt een hoop tikwerk en geeft 

ook de ruimte aan het gevoel. 

Ons samenkomen in de Kerk heeft hier alles mee te maken. De woorden die daar 

klinken in het brood dat wordt gebroken toont de Heer zich aan ons als iemand die 

nabij is die met ons spreekt van aangezicht tot aangezicht. Niet over ons heen maar 

met ons opdat in ons menselijk verkeer alle viaducten verdwijnen. Gods weg is een 

smalle weg, maar wel de enige weg die leidt naar God en elkaar. Het is de weg van 

Gods liefde, en van die weg mogen we allemaal gebruik maken! Je hoeft daar nooit 

voor een stoplicht te wachten zoals nu tussen Sneek en Joure en dat scheelt een 

hoop achteruit bidden!     Pastoor Peter van der Weide   

PASTORAAL WOORD 
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DE OPBRENGST VAN DE ADVENTSACTIE   

 

Het vorige parochieblad was nét te vroeg om de opbrengst van 

Reahûs mee te nemen. De Adventsactie heeft Reahûs het 

prachtige bedrag van € 660,61 

opgebracht.  

Dat brengt het totaal voor de hele parochie op  

€ 4.537,06.  

 
VASTENACTIE 

 

De Bisschoppelijke Vastenactie heeft het project ‘Mijn school, Mijn toekomst’ 

van de Stichting Tabir goedgekeurd als ‘Eigen Doel’ in het kader van de komende 

Vastenperiode! Dit betekent dat in de komende Vastentijd - 22 februari t/m 9 april 

- in onze parochie campagne wordt gevoerd voor dit project. 

Het project betreft de ‘St. Michael’s School’ in een 

buitenwijk van Peshawar in Pakistan. Het doel in algemene 

zin is de onderwijsvoorzieningen te verbeteren met in eerste 

instantie een nadruk op de accommodatie. De leden van de 

St. Michael’s parochie behoren tot de armste 

bevolkingsgroep en kunnen hun gezinnen nauwelijks 

onderhouden laat staan hun kinderen goed onderwijs laten 

volgen. Met onderwijs hebben ze een basis om een goede 

baan te verwerven en het verschaft naast kennis de 

mogelijkheid om zelfvertrouwen en weerbaarheid op te 

bouwen. Verder zij opgemerkt dat christenen in Pakistan een nagenoeg rechteloze 

minderheid vormen en hiervan dagelijks de gevolgen ondervinden. 

Stichting Tabir gaat in de persoon van voorzitter Venus Andrews 

hiertoe presentaties verzorgen tijdens kerkvieringen, in scholen en 

bij verenigingen. Dit natuurlijk met het oogmerk gelden in te 

zamelen om die kansarme kinderen in de eigen vertrouwde en veilige 

omgeving goed onderwijs te kunnen bieden. Kom en laat u overtuigen. 

De presentaties tijdens de kerkvieringen vinden alle plaats op een Zondag met als 

aanvangstijd 9.30 uur behoudens Sneek: 11.00 uur. 

5 mrt. Reahûs,  12 mrt. Heeg,  19 mrt. Blauwhuis,  26 mrt. Sneek. 

Ook is er een presentatie op 6 april bij de sobere maaltijd, inloop vanaf 17.15 uur, 

aanvang 17.30 uur, voorafgaande aan de Witte Donderdag viering. 

PAROCHIEBERICHTEN 
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Als u geld overmaakt naar Vastenactie, 

bankrek.nr. NL21INGB 0000 0058 50, doe dit 

altijd onder vermelding van het projectnummer  

402171. Zonder deze vermelding wordt het 

besteed aan de landelijke actie. Dit geldt 

natuurlijk niet voor contant geld in het 

Vastenzakje en Vastendoosje en een donatie via 

bijgaande QR-code. Door deze te scannen opent 

u de webpagina van Vastenactie met een 

verwijzing naar ons ‘Eigen Doel’. 

 

 

 

 
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LOURDES 

 

Op donderdag 23 februari is er een 

voorlichtingsbijeenkomst in het St. Martinihuis in Sneek 

over de busreis die we gaan maken naar Lourdes van 

donderdag 27 april t/m zaterdag 6 mei. Aanvang 19.30 uur.  

U krijgt informatie over de reis die we gaan maken, het programma in Lourdes en 

niet te vergeten de kosten die aan deze reis verbonden zijn. Ook jongeren worden 

uitgenodigd om mee te gaan. In Lourdes hebben we wederom een mooi programma. 

Een viering in de openlucht aan de grot, de Internationale Hoogmis in de 

ondergrondse PIUS X basiliek waar 20.000 mensen samenkomen uit alle landen. 

En het lijkt wel Pinksteren omdat we soms allemaal dezelfde taal spreken en horen. 

De Sacramentsprocessie en niet te vergeten de Lichtprocessie met de vele 

duizenden kaarsjes. En dan die Kruisweg van Jezus of misschien moet ik wel 

zeggen je eigen kruisweg. We hebben de grote kruisweg op de berg of de nieuwe 

kruisweg in het park. En tot slot de handoplegging en de Gedachtenisviering. Het 

zijn steeds weer bijzondere momenten, elke dag weer. 

 

Peter Wezenberg 

 
WIE VAN DE JONGEREN DURFT EN GAAT MEE? 

 

Ben je jong (vanaf 16 jaar) en moet je van school een maatschappelijke stage doen? 

Zo ja, dan is dit artikel voor jou bestemd. Jongeren die hun maatschappelijke 

moeten doen, kunnen dit ook op een reis naar Lourdes doen. Tijdens deze reis heb 

je rechten en plichten. Je bent ervoor de ander, de oudere die je nodig heeft. Je bent 

een maatje voor iemand. Je zorgt dat de rolstoel klaarstaat, je bent de motor van de 

rolstoel door deze te duwen. Je helpt de mensen in de rolstoel waar nodig, je hebt 
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een luisterend oor door met mensen een praatje te maken.  Je helpt mee koffie in te 

schenken als we in de openlucht na een viering samen gaan koffiedrinken. Je bent 

bereid om de Friese vlag te dragen. Je wilt helpen bij de afzetting van de 

Lichtprocessie (geweldige klus met name om die Italianen tegen te houden). Je wilt 

misschien wel meedoen in de vieringen als misdienaar of acoliet? Is je interesse 

gewekt en heb je belangstelling? Geef je op bij Peter Wezenberg. Wees er snel bij 

want vol is vol. 

 

Peter Wezenberg 

 

Bronnen van Bezieling:  
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG 

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in het 

Martinushuis in Sneek (Singel 64) van 13.30 – 14.30 uur 

leerhuis rond de Schrift.   

Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten. 

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan 

we met elkaar in gesprek: Hoe leest u een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? 

En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie. 

De eerstvolgende datum is 01 maart. 

U bent meer dan welkom. 

 
KRUISWEGWANDELING DOOR SNEEK VANAF VRIJDAG 10 MAART 

 

Op vrijdagochtend 10 maart starten we de Kruiswegwandeling door het centrum 

van Sneek. We beginnen met een H. Mis om 9.00 uur in de kapel van het 

Bonifatiushuis. Aansluitend aan de Mis is er koffie en de feestelijke opening in de 

hal door commissaris van de Koning de heer Arno Brok. Vervolgens lopen we de 

route door de binnenstad. Ook dit jaar was men in verschillende winkels en andere 

locaties zoals de bibliotheek weer spontaan bereid een actie te plaatsen. We hadden 

zelfs plekken teveel! De boekjes met de routebeschrijving en de teksten zijn op alle 

plekken beschikbaar. Ook vindt u in de boekjes een kaartje met als opschrift: VOOR 

WIE LOOP JIJ? U kunt dat op de achterkant van het kaartje invullen en als 

gebedsintentie in de brievenbus van de pastorie Singel 64 deponeren. We zullen 

deze intenties meenemen in de zondagsvieringen. 

We hopen dat velen de route zullen lopen en wie weet voor een speciale intentie om 

zo tot bezinning te komen en zich verbonden te weten onderweg naar Pasen, met 

dank aan allen die ook dit jaar dit weer mogelijk hebben gemaakt. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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Bronnen van Bezieling:  
EEN FILMAVOND: BOY CHOIR 

 

Datum:   Woensdag 15 maart 

Plaats:     St Jozefschool Heeg 

Tijd:         20.00 uur 

Inleider:  Marjo Wezenberg 

 

 
JOHANNES PASSION VAN J.S. BACH 

 

Op maandag 20 maart gaan we samen luisteren naar de Johannes Passion van J.S. 

Bach (1685-1750). De eerste versie van dit beroemde werk dateert van 1724. 

Daarna heeft Bach er nog verschillende keren aan gesleuteld maar wat blijft is een 

Passie die wie weet nog indringender is als de Mattheus van zijn hand. In 2014 

hebben we ook al samen naar dit werk geluisterd maar op verzoek doen we dit 

nogmaals. Samen luisteren schept een band. U krijgt onderwijl tekst en uitleg en 

wie weet is dit een extra bezinning als voorbereiding op Pasen.  

We beginnen op 20 maart om 20.00 uur in het Martinushuis.  

U bent van harte welkom. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 
THEATER VAN PETER VERMAAT: ‘TITUS, HELD OF HEILIGE?’ 

 

Op vrijdag31 maart 20.00 uur is in de Martinuskerk van Reahûs (Slypsterwei 3) de 

voorstelling ‘Titus, held of heilige?’. 

Titus Brandsma is op zondag 26 juli 1942 in Dachau met 

een injectie om het leven gebracht. Wie was deze pater, 

deze karmeliet? In een avondvullende theatervoorstelling 

vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus 

bewogen man. 

Hij werd in 1881 op een boerderij in Ugoklooster (bij 

Bolsward) geboren. Als elfjarig jochie ging hij naar het 

kleinseminarie van de franciscanen in Megen, om daarna 

als zeventienjarige zich aan te sluiten bij de karmelieten. Na zijn priesterwijding 

studeerde hij in Rome, promoveerde en werd hoogleraar in Nijmegen. Daarnaast 

bleef hij oog hebben voor de mensen om zich heen en deed hij veel journalistiek 

werk. Toen ons land werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen 

in conflict.  

Wat bezielde Titus Brandsma? Was hij een heilige? Was hij een verzetsheld?  

Toegang gratis maar vrije gift na afloop.  
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 18 februari    Carnavalsviering in de Sint Vituskerk  

 19.30 Speciale Carnavals Jubileum viering  

olv Pastoor van der Weide 

m.m.v. beide koren 

Lezingen Prins Carnaval 

Misdienaar Hendrik. Acoliet Jan 

Kosters John Weel, Sicco Rypma 

  Intenties: Jan en Martha Hoekstra-Bouma 

Wiebe van der Meulen 

Cecilea Anna Huitema-van der Werf 

Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra 

Hedwig Kuipers 

Jaargetijde Frans de Boer 

Woensdag 22 februari                    Aswoensdagviering in de kerk 

 11.00 Aswoensdagviering olv pastor Foekema 

Voor de schoolkinderen en alle andere belangstellenden 

Koster John Weel 

Zondag 26 februari                              In de pastorie 

 09.30 Woord- en Communieviering olv Pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaar Oane 

Koster André Brandsma 

  Intenties: Willem Kroon 

Cecilia Anna Huitema-van der Werf 

Harmen Witteveen 

Jaargetijde Yke de Boer-de Jong 

Zondag 5 maart        Viering en Kinderwoorddienst in de pastorie 

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor van der Weide 

Met Kinderwoorddienst  

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Marieke Brandsma 

Misdienaar Iris, Marieke. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Overleden ouders Rypkema-Hettinga  

Cecilia Anna Huitema-van der Werf 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Zaterdag 11 maart                              In de pastorie 

 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Maria Zonderland 

Misdienaar Oane 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Elizabeth van der Weij-Rijpma 

Bernard Kroon 

Ouders van der Meulen-Melchers 

Zondag 19 maart                                In de pastorie 

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor van der Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar Hendrik, Oane. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Johannes en Doorke Rijpma-Zijlstra 

Familie van der Weij 

Zaterdag 25 maart                            In de pastorie 

 19.30 Woord- en Communieviering olv  pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Marieke Brandsma 

Misdienaar Iris 

Koster André Brandsma 

  Intenties: Overleden familie van der Meer 

Jaargetijde Jan van der Meer 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Harmen Witteveen 

Zondag 2 april                                    Palmzondag in de kerk 

 09.30 Palmzondag viering olv pastoor van der Weide 

m.m.v. Gelegenheidskoor 

 

Uw dierbaren herdenken  

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

viering in onze kerk. We bidden dan voor hem / haar 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 

 

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
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Doop Bertus, Wessel en Petra 

 

Snein 22 jannewaris is Bertus Leendert Hoeke doopt troch pastoor Peter van 

der Weide en dominee Edna Zwerver yn de Pancratiustsjerke fan Wolsum.  

Bertus Leendert is 4 desimber 2021 berne en is in soan fan Lennart en Freerkje 

Hoeke-Walsma en broerke fan Hermanus Egbert en Nellie Afke. 

 

Snein 19 maart om 13.00 oere wurde Wessel Abma en Petra Uilkje Rijpma 

doopt troch pastoar van der Weide yn de Sint Vitustsjerke.  

Wessel is in soan fan Willem Abma en Francis Hoekstra en broerke fan Ilse en 

Nynke. 

Petra Uilkje Rijpma is in dochter fan Siebrand en Hiske Rijpma en suske fan 

Fraukje, Jaring en Cornelis.  

 

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 de Sint Vituslokaasjeried 

 

 

Nieuws van de Sint Vituslocatieraad  

• Datum Sint Vitus parochieavond: woensdagavond 22 maart in de 
pastorie.  

• In maart actie Kerkbalans.  
• Idee. Avondvieringen voortaan om 19.00 uur in plaats van 19.30 uur?  
• Er is 1 vacature in ons bestuur; wie komt ons actieve team versterken?  
• Het parochiebestuur heeft aparte zomer- en wintertarieven voor gebruik 

van de kerk vastgesteld.  
• De draadloze microfoon is vervangen.  

• De firma van Lierop heeft houtworm bestrijding in de kerk en pastorie 
uitgevoerd. 

• De pastoriecommissie heeft vergaderd met een delegatie van 
doarpsbelang, wooncommissie en onze locatieraad over mogelijkheden 
voor bewoning pastorie; er is besloten een open dag te organiseren.  

• Eerste communie in mei  

• Nieuwe datum vrijwilligersfeest: zaterdag 10 juni. 
• ‘Eten in de pastorie’ organiseren. 
• Jubilea 55 jaar CV De Fyfkes en 150 jaar Blauhúster Merke 
• Met ingang van Palmzondag 4 april zijn de vieringen weer in de kerk  
• Jongeren gratis naar de Passion in Harlingen 

@jubileumsintvitusblauhus 
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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 ! 

Pastoar van de Weide en Sint Vitus Lokaasjeried  

 
 

WOLKOM op de Jierlikse Sint Vitus parochyjûn  

Woansdei 22 maart oere pastorie Blauhús. 

 

19.45 oere Untfangst mei kofje, tee 

20.00 oere Iepening 

  Finansjeel ferslach 

  Jierferslach lokaasjeried 

  Pauze mei ferlotting grutte Peaskekears 

21.00 oere Gastsprekker  

  Gesellige neisit mei borrel  

 

Jo fragen en suggesjes binne wolkom !  

Sint Vitus Lokaasjeried 

 

 

NIJE DATUM Frijwilligersjûn !  

 

Sneon 10 juny 2023  

organisearre we in gesellige jûn 

foar alle Sint Vitus frijwilligers. 

 

En dat binne der hiel wat!  

 

Skriuw sneon 10 juny alfêst yn dyn agenda, op de kalinder.  

 

Oant sjen,  

Sint Vitus Lokaasjeried  
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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. Ze was 

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

crisisjaren en 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 bij 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, Jeannet en Jappie. 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 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, want graag ging ze met 

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

Zo gaat de tijd dan verder en komt het moment dat de kinderen hun eigen weg in 

het leven gaan. In 1983 kwam de eerste pake- en beppesizzer. Er zouden nog 10 

volgen. Daarna wordt Anny de Jong ook nog 12 keer oerbeppe. Anny mocht graag 

oppassen op de kleinkinderen en natuurlijk zijn er de prachtige herinneringen aan 

het lekkere eten bij beppe 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. Ze mocht ook graag 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’.   
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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 

IN MEMORIAM       WIEBE VAN DER MEULEN 

‘Nea wat dwaan sûnder nei te tinken’ 

Wel heel plotseling en haastig moesten we afscheid nemen van Wiebe van der 

Meulen. Op oudejaarsavond nog samen ‘in rûntsje rinne’ en dan ineens is dat 

voorbij. Onbegrijpelijk. Op 6 januari namen waren we, met velen samen, vanuit de 

kerk afscheid van een bijzondere man. 

De levensweg van Wiebe van der Meulen begon in dat kleine huisje dichtbij 

Greonterp in 1951. Wiebe werkte als technisch tekenaar en dan voor alles wat met 

machines te maken had in zuivelfabrieken. Wiebe was goed in zijn werk, de mensen 

waren wijs met hem. De eerste ontmoeting met Trees was op 15 april. ‘We sjogge 

elkoar wol werris’ klonk het, na het thuisbrengen van een avond in ‘het Park’ in 

Bolsward. En ‘fan it iene wol werris nei it oare’ kwam een verloving en een 

trouwerij op 12 maart 1976. 46 Jaar mochten Wiebe en Trees met elkaar verbonden 

zijn. Samen maakten ze een warm thuis voor de kinderen: Boudina, Annemiek en 

Klaas. Het was een drukke en gezellige huishouding en Wiebe in alle drukte de rust 

zelve. Hij was er altijd, zorgzaam en betrokken. Wiebe was zelf natuurlijk fanatiek 

voetballer, jaren voetballen bij VV Blauhús en daarna als trouwe supporter te 

vinden ‘langs de zijlijn’ en samen oefene fansels op it ‘bûtenkantsje links’. En in de 

laatste tijd nog het ‘walking fuotbal’. De merke was natuurlijk hét feest. Hij zat ook 

jaren in de merkecommissie. En prachtige herinneringen zijn er aan de vakanties 

samen, aan het fietsen en het stukje bouw waar hij graag mocht zijn, rode biet en 

boerenkool. Toen de kinderen hun eigen weg vonden in het leven en aan hun 

toekomst bouwden, bouwde hij mee. Hij had het al lang en breed in z’n hoofd hoe 

het moest. Want wat hij in gedachten had konden z’n handen maken. Van de kamers 

en de kasten tot aan de kapstok aan toe. En wat er werd bedacht: Wiebe maakte een 

bouwtekening, precies op schaal en met alle maten erbij. Trots was hij op zijn 

kleinkinderen, mooie herinneringen zijn er aan het samen ‘spultjes dwaan’, it 

kuierjen en alles wat pake maakte, aan een trouwe fan.  
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Toen de gezondheid wat ingewikkelder werd, de rugtas van het leven wat voller: 

Wiebe klaagde nooit. Hij was iemand van altijd de schouders eronder. Op 6 januari 

namen we afscheid van Wiebe, een bijzondere man, niet een man van veel woorden, 

maar wat hij zei was raak. Hij stond niet meteen op de voorgrond maar was wel o 

zo aanwezig op een goede manier. Zijn ja was ook ja. Velen zullen hem heel erg 

missen. Zes januari was het Driekoningen en dat is natuurlijk het verhaal van de 

ster. Dat er nu een extra ster mag schijnen daar hoog boven voor een lieve man en 

maatje, voor een fijne heit en pake. We luisterden in de kerk naar muziek: ‘Simply 

the best’ van Tina Turner en het koor zong het ‘Us heit dy’t yn’e himel is’.  

Dat Wiebe nu thuis mag zijn gekomen in het licht. Hij zal onafscheidelijk in onze 

gedachten en herinneringen blijven. Wij wensen Trees en de familie van der Meulen 

en alle mensen met Wiebe verbonden heel veel kracht en sterkte toe. 

Pastor Lucas Foekema 

 

IN MEMORIAM     CILIA HUITEMA-VAN DER WERF 

 

Op 23 januari namen vanuit de Vituskerk afscheid van Cilia Huitema-van der Werf.  

In de kerk lazen we dat mooie gedicht uit Prediker: ‘Alles hat syn oere en alle dingen 

ûnder de himel ha hun tiid’. Winter en maitiid, simmer en hjerst. En op it lân voel 

je pas echt de tijden en de seizoenen. Cilia was fan it lân en de romte. Als er wat 

was dan al gauw even de jas aan en naar buiten, even uitwaaien, om de pleats hinne 

of wat fierder fuort op de seedyk. Dat kan misschien ook niet anders als je geboren 

bent in Burgwerd op de boerderij een halve kilometer van de verharde weg. Daar 

liggen haar eerste voetstappen in het gezin van der Werf. Nu Cilia is overleden is 

ook de de laatste telg van dat gezin er niet meer. 

 

Tijdens de katholieke dansavonden ontmoette ze haar man: Johannes en dat klikte. 

Alsof alle wegen van de wereld zo werden geleid dat deze twee elkaar wel moesten 

ontmoeten. Het was een liefde die bleef tot het laatst. Toen ze afscheid moest nemen 

van Johannes was dat een heel groot gemis. 

Samen bouwden ze aan een warm thuis in Tjerkwerd op de boerderij op de singel. 

Ze voelde zich thuis in Tjerkwerd. Een dorp waar lief en leed wordt gedeeld. De 

kinderen werden geboren: Nel, Siebe, Trudie, Wiebe, Catharien, Cilia en Johan. 

Een druk en gezellig gezin maar waar ook de gezondheid wel eens speelde en het 

daardoor ook wel hectisch was. En dat was niet altijd makkelijk. In een prachtig 

boek dat in Joure is geschreven over haar leven zegt ze: ‘Het is maar goed dat het 

zo druk was, want dan heb je ook niet veel tijd om na te denken’. Er zijn ook mooie 

verhalen en herinneringen; vooral als het leven wat rustiger wordt, de tijd van het 
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vervolgonderwijs en daarna…..dan blijft de boerderij op Tjerkwerd het centrum van 

de wereld, een zoete inval. Voor haar vast en zeker de mooiste tijd. 

De nieuwe boerderij maakt het werk wat makkelijker. En als geleidelijk de volgende 

generatie het stokje overneemt kan Johannes het, denkend aan zijn gezondheid, wat 

rustiger aandoen. Is er wat meer tijd voor hobby’s. Cilia weidt zich aan de tuin en 

de beltsjeblommen waar ze zo van kon genieten. En natuurlijk de prachtige kaarten 

die ze maakte. Een reis naar familie in Australië helpt om een beslissing te nemen. 

Want daarna gaan ze naar Joure om te wonen op de Ulekamp. Daar hebben ze nog 

mooie jaren. Samen fietsen en genieten van het Friese landschap. Maar de 

gezondheid van Johannes gaat verder achteruit. Het verlies van Johannes was een 

grote slag. Maar door alles heen blijft Cilia de vrouw die ze is: zorgzaam met 

aandacht voor mensen. Ze geniet van de bezoeken van kinderen en kleinkinderen. 

Als het leven voor haar al te kwetsbaar wordt gaat ze wonen in het Teatskehus in 

Blauwhuis en later Balk. Alles hat syn oere, alle dingen ûnder de himel ha hun tiid. 

Ek in tiid om ôfskied te nimmen. Dat kwam toch nog onverwacht. Maar ook in die 

laatste dagen zijn er momenten van samen, momenten om niet meer te vergeten. 

Het was goed zo. Dat Cilia nu thuis mag zijn gekomen in de vrede bij God, weer 

verenigd met Johannes. Thuis; die plek waar hemel en aarde elkaar raken en waar 

de beltsjeblommen bloeie. Wij wensen het Cilia Huitema van harte toe. En voor de 

familie en allen met Cilia verbonden heel veel kracht en sterkte. 

 

Pastor Lucas Foekema 

 

Het was de wens van Cilia Huitema om tijdens de afscheidsviering te collecteren 

voor het werk van de Cliniclowns.  De collecte heeft 250 Euro opgebracht. 

 
 

Kopij voor het volgende parochieblad 

 
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 

08-03-2023 >> verschijnt op 21-03-2023 

12-04-2023 >> verschijnt op 25-04-2023 

17-05-2023 >> verschijnt op 30-05-2023 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 

 

Collectes Sint Vituskerk december € 1.07786 

Deurcollectes Adventsactie € 398,25 

 

Collectes Sint Vituskerk januari 2023 : € 320,58  

mailto:vitusklokje@hotmail.com


15 

 

Leave minsken, 
 

Wy wolle jim tank sizze foar de leafde en oandacht 

dy’t wy fan jimme ûntfange mochten nei it ferstjerren  

fan myn leave man, ús heit en pake 
 

      Wiebe van der Meulen 

  

De grutte belangstelling yn hokker foarm dan ek, 

hat ús tige goed dien 

  

Trees van der Meulen Mensink 

Boudina Leo Rixt 

Annemiek Anton Sven Finn 

Klaas Minke Fenna Hidde 

 

 

 

EVA NIJS 

 

Op de ledenjûn fan Tiisdei 21 

febrewaris ha we de 

jierfergadering en is der in 

lêzing troch  

mw. Joanke Sierksma. 

 

Hja hat in praktyk ‘coaching 

en stressconsultancy’ yn 

Ljouwert mei de namme 

‘De Essentie’ 

 

Unrêstich of nét sliepe kinne? Sykje nei de balâns yn je libben. 

Mw. Sierksma wit der alles fan. 

Wolle jo hjir mear oer witte? 

 

Fan herte wolkom oan alle minsken dy’t hjir belangstelling foar ha. 

Net leden betelje €4 oan entrée. Dit is eksklusyf de konsumpsjes. 

De ynrin is fanôf 19.45, it programma start om 20.00 oere yn ‘de Freonskip’ 

 

It EVA bestjoer.  
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

  

Dit jaar is er weer de mogelijkheid om in de 

Sint Vituskerk van Blauwhuis de Eerste 

Communie te doen. We hopen dat het ook dit 

jaar weer gaat lukken om een groep te 

vormen en samen op weg te gaan naar het 1e 

communiefeest.  

 

Dat zal dit jaar zijn op zondag 14 mei. 

Er zijn een aantal bijeenkomsten op de 

maandagmiddagen na schooltijd. De eerste 

bijeenkomst is op 6 maart. Dan zijn we op 

een leuke manier bezig te zijn met de 

verhalen over Jezus. Er is natuurlijk een 

speurtocht door de kerk, we gaan ook 

creatief bezig.  

 

Bij de 1e Communie denken we aan Jezus en 

aan alle goeds wat hij heeft gedaan en door het ontvangen van het heilig brood, de 

hostie horen we ook bij de vriendenkring rond Jezus.  

 

Als uw kind mee wil doen en hij of zij is 7 jaar of ouder, bel of mail even. 

 

Voor meer informatie en opgave: 

 

Angelique Frankena-van Tetering 

a.vantetering2@hetnet.nl 

 

Pastor Lucas Foekema, 

06 44290869 

lucas.foekema@gmail.com. 
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ETEN OP DE PASTORIE OP 

VRIJDAG 24 FEBRUARI  

Graag willen we weer een keer 

samen eten op de pastorie.  

Het is er gezellig en alles is 

aanwezig. Als U ook komt dan 

wordt het een fijne maaltijd.  

Het is de eerste week van de 

vastentijd, vlak na as-woensdag, 

maar we gaan natuurlijk niet op 

een houtje bijten.  

 

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd moet zeker kunnen en een goed gesprek.  

De pastorie is open vanaf 17.00 uur. Dan is er ook koffie en misschien zijn er 

wat mensen die willen helpen bij de voorbereidingen; het 

klaarmaken van de tafel, etc.  

Het zal zijn op vrijdag 24 februari 2023 

Menu: een stamppotje met soepje vooraf 

*We gaan eten om 17.30 uur. 

Het kost niets behalve een vrijwillige bijdrage. Als u mee wilt eten moeten we het 

wel weten in verband met het koken.  

*U kunt u opgeven tot 21 februari bij:  

  

Hinke en Wopke Bekema, tel 0515 85 68 19 

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 29 08 69 

(ook halen en brengen is mogelijk) 

Heel graag tot 24 februari  

Pastor Lucas Foekema, Hinke Bekema-Nijdam  
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NIEUWS VANUIT HET TEATSKEHÛS 

 

Op 17 februari a.s. vindt het carnaval plaats in het atrium vanaf 10.00 uur. U bent 

van harte welkom. 

 

Op 10 maart doen wij mee met NL Doet met als thema ‘Grote schoonmaak’. Wij 

zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Voor de 

inwendige mens wordt gezorgd. 

 

Wist u dat: Wij een eigen bijdrage vragen voor activiteiten van €2,50. 

 

Wist u dat: U bij ons een abonnement kunt aanvragen voor deelname aan de 

activiteiten 

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0515-571900 of loop 

eens binnen. 

 

Uitnodiging 55+ bijeenkomst 

Voor in de agenda: 27 maart komen 2 medewerkers, Anke 

Tillema en Etie Kolthof, van het gebiedsteam uit Bolsward 

e.o. voorlichting geven over de WMO en andere 

voorzieningen waar je een beroep op kunt doen bij de 

gemeente.  

U bent van harte welkom in de pastorie, aanvang 10.00 uur. 

 

Namens team welzijn: 

Riemke Grunstra 

 

 

Oprop Nijsbrief Maitiid       Oproep Nijsbrief Maitiid 

 

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Winter heeft, 

graag voor 1 maart 2023 sturen naar: 

 

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 

nijsbriefblauhus@gmail.com 

 

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte 

welkom. Een extra oproep voor nieuwe bewoners van 

Blauwhuis. Stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u 

zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis. 

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen. 

Redactie Nijsbrief  

mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 18 februari 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zondag 19 februari          Taizé viering 

 16.00 uur Oecumenische viering 

Woensdag 22 februari      Aswoensdag 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder 

Zondag 26 februari 

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

Zaterdag 4 maart 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 12 maart             m.m.v. muziekband 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 18 maart 

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

Zondag 26 maart 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

  

 

  

  

LOCATIE HEEG 
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Taizeviering – zondagmiddag 19 februari 16.00 uur  

 

Op 19 februari willen we graag 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. 

 

U bent van harte welkom.  

Pastor Foekema 

 

 

Van het Cecilia Koor 

 

er zijn wat nieuwtjes te melden die we graag met u delen. 

Paul Janssen is sinds het vertrek van Sjoerd ook dirigent. Zijn vrouw Petra zingt 

nu bij het koor als een goede alt! En hij heeft zijn eigen orgel meegenomen van 

het type Sweeling 20 die gemaakt is bij Johannes Orgelbouw Nederland. Deze 

mag voor in de kerk blijven staan en door ieder worden gebruikt. 

 

Verder hebben we versterking gekregen van maar liefst 3 nieuwe sopranen:            

Wilma de Jong, Geertje Cnossen en Irma van der Pol.     

 

Tot slot, een beetje laat maar zeker wel het vermelden waard, is voor                       

Nerie Tekstra.  

Hij is al sinds 1961 bij het koor, in de jaarvergadering van het koor toen het weer 

kon, kreeg hij attenties en een sculptuur vanwege zijn 60 jarig jubileum.  
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12 maart speciale viering met een bijzondere band in de Jozefkerk Heeg  

 

De viering op deze zondag zal worden opgeluisterd door een speciaal                    

voor deze zondag samengestelde groep met zang door Wyp Flapper,                 

drum door Marco Vlas, de bas door Jan Bouma, en gitaar door                                

Henk van der Pol en door Willy Zijlstra.  

De nummers die zullen worden gespeeld zijn bijvoorbeeld              

Avond van Boudewijn de Groot en Hallelujah van Lisa Lois                              

You Say (Lauren Daigle) en Iedereen is van de wereld (the Scene) 

Een heel bijzondere viering, ook omdat in deze viering Venus Andrews zal komen 

om te vertellen over de Vastenactie voor Tabir, de school in Peshawarh, Pakistan.  

U bent van harte welkom. Zondag 12 maart om half 10.  

 

Pastor Lucas Foekema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LOURDES 

 

Op donderdag 23 februari 2023 is er een voorlichtingsbijeenkomst in het           

St. Martinihuis in Sneek over de busreis die we gaan maken naar Lourdes van 

donderdag 27 april t/m zaterdag 6 mei. Meer informatie: zie parochieberichten   

 

 
WIE VAN DE JONGEREN DURFT EN GAAT MEE? 

 

Jongeren die hun maatschappelijke moeten doen, kunnen dit ook op een reis naar 

Lourdes doen. Tijdens deze reis heb je rechten en plichten. Je bent ervoor de 

ander, de oudere die je nodig heeft. Je bent een maatje voor iemand. Voor 

uitgebreidere informatie: zie parochieberichten pagina 4. 

 

Peter Wezenberg –  0515–444 850 – pamwezenberg@home.nl  
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

 

Zondag                                                                              Locatie: School 

19 febr.   9.30     Woord- en communieviering met Pastor Foekema    

Lector: Anneke                                collecte: Karel 

Intenties:  Tom Slooter, Elizabeth de Groot- Kingma, Lena van Balen 
 

Woensdag                Aswoensdag                                          locatie:  KERK    

22 Febr 19.30  Oecumenische aswoensdagviering met Pastor Foekema  

en ds. Lieke Wijma  

                                                              collecte: Ida 

 

 

Zaterdag                   1ste zondag veertigdagentijd              Locatie: school  

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

Acl: Rein                                               collecte: Karel  

Intenties: Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland, Huite en Marieke Zonderland, 

Tinus Hoekstra, Piet Bootsma, Bonnie Bootsma, Anne en Boukje Bootsma de 

Jong,  Simme en Johanna Andringa-Wijngaard,  IJsbrand Galema en overl.fam, 

Tom Slooter. Lena van Balen.  

 

Zondag                    2de zondag veertigdagentijd           Locatie: school  

5 maart    9.30                Woord- en communieviering met Pastor Foekema    

Acl: Jetse                                                     collecte: Karel  

Intenties:   Anno Galema,  Yt Bouma-Huitema, 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,  Jaardienst 

Siebrich Poelsma, Lena van Balen. 

Zaterdag                     3de zondag veertigdagentijd                Locatie: school  

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

Acl: Karel                                             collecte: Ida 

LOCATIE REAHÛS 
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PM Zaterdag 25 mrt 19.30 uur Eucharistieviering met Pastoor van der Weide 

 

 

 

KERKBALANS  

In de komende periode 

valt bij u de brief voor de 

kerkbalans in de bus. In 

de envelop zit een 

schrijven van de 

locatieraad, pastor 

Foekema en pastoor van der Weide en een retourenvelop. Ook enkele foto’s van 

onze kerk . Van harte bij u aanbevolen  

 

 

TJERKHOF REAHUS  

Koart lyn ha ik it beheer fan it tsjerkhôf yn Reahus oernommen fan Mario Bertelink. 

Bij dizze wol ik him betanke foar de goeie oerdracht, ik sil besykje it goed oer te 

nimmen. 

Foar putsjes en sjoutsjes die in bytsje tusken wâl en skip fâle mei it reguliere 

ûnderhâld wol ik in ploegje frijwilligers gearstalle die ik hjir  sa no en dan ris foar 

freegje kin. Wa  hjir wat foar fielt mei him bij mij oanmelde op 06-53370044.  

 

Groetnis Johan Hylkema 

 

 

Op dinsdag 7 februari brachten we Lena van Balen- van der Werf hier op ons 

kerkhof ten grave. We condoleren de familie met dit verlies 

  

Intenties:   Jaardienst Francisca Zonderland Huitema,  Jan Seakle Andringa,  

Fam.Hendrik en Clasien Brandsma-Ketelaar Tom Slooter,  Elly Galama- van 

Oosten.  

Zondag                       4de zondag veertigdagentijd                Locatie: school  

19  maart    9.30    Woord- en communieviering met Jan Mulder  

Lector:  Frida                                     collecte: Karel  

Intenties:   IJsbrand Galema en overl.fam, Hyltje en Annie Brandsma-Altenburg, 

Tom Slooter, 
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OECUMENISCHE ASWOENSDAGVIERING IN DE KERK VAN REAHUS 
Ook dit jaar is er een oecumenische aswoensdag viering in Roodhuis. De viering 

zal worden voorgegaan door ds. Lieke Weima van de protestantse gemeente 

Scharnegoutum-Loënga en pastor Lucas Foekema van de Sint Antoniusparochie. 

Mooi dat we dat dit weer kunnen doen. Aswoensdag is echt een scharniermoment. 

We gaan de vastentijd in. Denken na over wat van wezenlijk belang is in ons 

leven. Het askruisje is daarvan een teken, maar ook van de verbondenheid met 

God die graag met ons op weg 

wil gaan. Het Caeciliakoor staat 

onder leiding van Hanny 

Zonderland met op het orgel Jan 

Zonderland. De viering begint 

om half 8. U bent van harte 

welkom. 

P.S. De aswoensdagviering zal in 

onze kerk gehouden worden 

 

Pastor Lucas Foekema 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE. 

Dit jaar is er de mogelijkheid om in de St. Martinuskerk te Roodhuis de Eerste 

Communie te doen. We zouden het prachtig vinden als er een groepje was die dit 

wil gaan doen. In de voorbereiding gaan we dan op een leuke en creatieve manier 

bezig met de verhalen over 

Jezus. Er is natuurlijk een 

speurtocht door de kerk, een 

spel, etc. Bij de 1e Communie 

denken we aan Jezus en aan 

alle goeds wat hij heeft gedaan. 

Door het ontvangen van het 

heilig brood, de hostie horen 

we ook bij die kring rond Jezus.  

 

Als uw kind mee wil doen en 

hij of zij is 7 jaar of ouder, bel 

of mail even. 

 

Voor meer informatie en opgave: 

Pastor Lucas Foekema, 06 44290869/lucas.foekema@gmail.com. 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 18 februari 
 

    

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Vastenactieproject 

TABIR, Jan Brouwer en familie Brouwer-Palsma, Wies 

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

Wiegerinck, Gijsbertus en Rezie Bones, Henk Brattinga 

Zondag 19 februari 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

Eucharistieviering m.m.v. Canto Divertimento 

Willem Nicolaij (L); Anton Bod en Mikail Daniël (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Vastenactieproject TABIR, Boukje van 

de Bos-Dooper, Joop Smit, Eefje Peters-Meijer, Nicolaas 

Bonifatius Boekema en echtgenote, pastoor Jan Alferink, de 

overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma-de 

Bruin, Joop de Vreeze,  Jan Veeken 

Kinderwoorddienst 

Carnavalsviering 

Maandag 20 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Fien Landman-Slippens 

Dinsdag 21 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders en familie 

Woensdag 22 februari – Aswoensdag – Vasten en onthoudingsdag 

Bonh 

 

 

Kerk 

09.30 

 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Cile Hettinga, Joop Moddeman, overleden familie 

Vallinga-Siemonsma 

Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Ayanne Troelstra (L); Ariana Alberda, Fabiola Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Vastenactieproject TABIR, Cornelis 

Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely Damwijk 

Donderdag 23 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Jan Theo Boekema, Boetje Zeth Matitawaer, Paula 

Charlotte Matitawaer-Benninger, Jan Rudolf Matitawaer 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 24  februari 

Kerk 19.00 Intentie: Jaap de Backker, Jan en Regina v.d. Berg- Hoekstra, 

Jan en Corry Bouma- van Gool 

Zaterdag 25 februari 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra, Jogemien 

Huiting, zuster Manetta van Zuijlen 

Zondag 26 februari 1e Zondag 40 Dagentijd 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Mannenschola 

Pe Nota(L) Albert Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Vastenactieproject TABIR, Pater Arie 

Ros, Pater Leo van Ulden, Leo Boot, Henk Brattinga, Henk 

en Sabine Andela, overleden familie Brenninkmeijer-

Sandfort, Wim en Tecla van Heijden-Hoekstra,, Rina Silvius-

Griffioen, Janke Bouwhuis-Feenstra, Joop de Vreeze,  Jan 

Veeken 

Maandag 27 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Sjoerd en Riek Hamersma-

van der Horst 

Dinsdag 28 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Cees Kroon, overleden familie Aukes-Stockmann 

Woensdag 1 maart 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer-de Vries, Nelly de Jong- Schrichte, 

voor de zieken van de parochie 

Donderdag 2 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Johanna Catharina Mensink- te Wierik 

Vrijdag 3 maart -1e Vrijdag 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Hessel Hanzen 

Zaterdag 4 maart 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Vastenactieproject 

TABIR, Piet Stornebrink, Rie Tromp-Vonk, Rina Silvius-

Griffioen 
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Zondag 5 maart -2e Zondag 40-Dagentijd 

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

Anneke Silvius (L); Kees Buruma en Henk Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Vastenactieproject TABIR, Sietse en 

Thea Altena, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, we 

vragen de Zegen voor Leo Potma en onze dochter Karin, 

Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, Johannes 

Martinus, Truus en Wico Luinstra, Pater Rieks Andela, Leo 

Boot, Miep Hamersma-van der Leeuw, Pater Leo van Ulden 

en zuster Gudule Jansen,  Jan Veeken 

Kinderwoorddienst 

Maandag 6 maart 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mily Clerkx, Nel Rentmeester, Wietske de Groes-

Altenburg 

Dinsdag 7 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Pater Henk Brouwer, Jan Meijberg, Mieke van der 

Zee- Thibaudier, Marjo Pool-Bruinsma, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 8 maart 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer- Melchers, voor de 

zusters JMJ en hun familieleden 

Donderdag 9 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Johannes Henricus Mensink, zuster Gudule Jansen 

Vrijdag 10 maart 

Bonh 

 

 

 

Kerk 

09.00 

 

 

 

19.00 

Eucharistieviering opening Kruiswegwandeling 

Intentie: Om troost en vertrouwen, voor het welslagen van de 

Kruiswegwandeling, voor de zieken van de parochie, familie 

Aukes Stockmann 

Géén avondmis 

Zaterdag 11 maart 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Betsy Oldedubbelink-Brouwer 
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Zondag 12 maart -3e Zondag 40-Dagentijd 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Lukas Huitema (L);Eline Schickenberg en Maureen van 

Groenestein  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Vastenactieproject TABIR, Pater 

Gregorius van de Ven, Tjerk en Fia de Blaauw-Konst, Henk 

en Sabine Andela, Pastoor Henk Dierkes en zus Mien, Lenie 

Uijtdewilligen-Neervoort en dochter Leneke, Wietske de 

Groes-Altenburg, Hessel Hanzen- Suze Westhof,  Jan 

Veeken, voor de overleden familieleden Smit-Heezen 

Kinderwoorddienst 

Maandag 13 maart 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ernesto Andriol en overleden familie, Cile Hettinga 

Dinsdag 14 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Rie Postma-van Barneveld 

Woensdag 15 maart 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Lize Hooghiemstra, Regina van der Meer-Gaarman 

Donderdag 16 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Familie Brenninkmeijer-Sandfort 

Vrijdag 17 maart 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders en familie, Tinus en Janny 

Stornebrink en zoon Dick 

Zaterdag 18 maart 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Vastenactieproject 

TABIR, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer- Palsma 

Zondag 19 maart -4e Zondag 40 Dagentijd - Laetare 

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

Mannenschola 

Eeke Slart (L); Yousif Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Vastenactieproject TABIR, pastoor 

Hein Hunink, Riek Klomp, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, Ingrid van der Krogt en pater Henk Brouwer, Leo 

Boot, zuster Antoine Leechburg-Auwers, Fea van der 
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COLLECTE 

 

Zondag 01 januari € 285,25  Zondag 08 januari € 230,00 

Zondag 15 januari € 342,20  Zondag 22 januari € 316,75 

Zondag 29 januari € 190,20  Extra collectes       € 1494,95 

 

Heel veel dank voor al uw goede gaven via de mandjes en de betaalzuil in het portaal 

voor onze kerk en geloofsgemeenschap! 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 7 maart is er weer een Koffieochtend. 

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

klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van 

harte welkom. Wij zijn er ook. 

 

Betty en Lenie  

Meulen-von der Heide, zuster Johanny Mentink, voor de 

zusters Onder de Bogen en hun familieleden 

Maandag 20 maart – Sint Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor allen die in het arbeidsproces staan, Joop 

Modderman, Siepie van der Hoek-Foekema, familie Flapper-

Brouwer 

Dinsdag 21 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Riek Klomp 

Woensdag 22 maart 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer-de Vries, Sjoerd en Riek Hamersma- 

van der Horst, overleden ouders Miedema, van Wijk 

Donderdag 23 maart 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze 

leven, Boetje Zeth Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer-

Benninger, Jan Rudolf Matitawaer 

Vrijdag 24 maart 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter Leneke 
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AGENDA 

 

Maandag    20 februari  20.00 Ziekencomité 

Dinsdag      21 februari  19.30   KVG lezing T. Terpstra 

Donderdag 23 februari  19.30   Voorlichting Lourdesreis 

Woensdag       1 maart    13.30   Leerhuis in de pastorie   

Vrijdag            3 maart  19.00 Jongerenavond 

Maandag         6 maart    14.30   Kindercatechese 

Dinsdag          7 maart     09.15   Koffieochtend 

Donderdag      9 maart    20.00   Bronnen ‘Lysbeth Minnema vertelt’ 

Donderdag    16 maart    19.30   Ouderavond 1e communikantjes 

Maandag       20 maart    14.30   Kindercatechese 

  20.00  Bronnen: Pastoor vertelt en luistert met ons naar  

             De Johannes Passion van J.S. Bach 

Woensdag     22 maart    14.30   1e communikantjes 

Donderdag    23 maart   20.00   Bisdom 

 

LIEF EN LEED  

 

GEDOOPT 

                                                                                                    

Op Zaterdag 21 januari ontving Duyrwïck Yevania van der Zee het  

H. Doopsel. Wij feliciteren zijn ouders, en zijn broer en zus 

Dyevicha en Dyaresko, de peter en meter en de familie. Veel Zegen 

en geluk op je verdere levensweg! 

 

OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM PATRICK PAUL BAKKER 

 

Patrick werd geboren op 23 april 1973 te Sneek. Hij overleed op 30 

december 2022 te Sneek. Op donderdag 5 januari 2023 hebben we 

afscheid van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de Sint 

Martinuskerk. Aansluitend hebben we in geloof aan het eeuwige leven 

zijn lichaam toevertrouwd aan Moeder Aarde op ons parochiekerkhof. 

Op het Misboekje van de uitvaart stonden de volgende woorden:  

Weinig woorden    jouw liefde sprak  

voluit genoten van het leven  

nu is het stil 

 

Patrick was een bijzonder mens. Niet zo’n prater, eerder een doener’; en doener met 

in- en overzicht. Voor dat overzicht had hij geen verrekijker nodig al heeft hij die wel 
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mee in de kist. Dat komt door opa Hijlke, zijn vader. Daarover zei zijn dochter Liset 

toen die gestorven was: ‘Heeft hij wel een verrekijker mee zodat hij ons kan zien?’ Ik 

denk zelf dat Patrick ons prima kan zien en wij hem. Daarvoor hoef je als het ware 

alleen maar je ogen dicht te doen en hem voor de geest te halen. Dan zie je iemand 

waardoor anderen zich gedragen wisten, vooral thuis in het gezin en ook op het werk. 

Daar leeft hij trouwens in alle computerservers. Die hebben door Patrick en zijn 

vriend Joost Postma allemaal namen gekregen van karakters uit de film Lord of The 

Rings. Dan zie je hem wel niet, maar in karakters leeft hij voort!  

Patrick was niet een mens van toeters en bellen, of koude drukte. Neen, gewoon er 

zijn bij alle gewone dagelijkse dingen die daardoor buitengewoon konden worden. 

Ook iemand die kon genieten van het leven en vooral van zijn vrouw Marlies en de 

kinderen Marinde, Inez, Liset en Silke. Die kwamen eerst niet als vanzelf, maar toen 

ze kwamen waren ze méér dan welkom. Toen Silke geboren werd, nu anderhalf jaar 

geleden zei hij: ‘Nu hebben we twee rijen in het vliegtuig!’ Het is haast wel zeker dat 

in de tijd dat hij vader kon en mocht zijn hij wel 2x zoveel heeft gedaan als andere 

vaders in dezelfde tijd. Als er wat was dan regelde hij het, thuis, op school,op het 

werk. Graag stond hij voor anderen klaar. Wat heeft hij nog genoten van zijn bezoek 

aan Zandvoort om daar Max Verstappe bezig te zien en wat mooi dat zijn broer 

Dennis nog bij hem is geweest. Zijn verlangen om gedoopt te worden ging op 

zaterdag 5 november in vervulling. Zo wist hij zeker dat hij opgenomen was in dat 

grote verband van hen die geloven in de kracht van de Liefde. Daar mocht hij zich 

gedragen door weten. In de liturgie hoorden we dat een ieder die liefheeft  een kind 

van God is en God kent; iets dat Patrick zijn hele leven al had gedaan en dat nu 

bevestigd werd. Liefde, die hij gaf voor zijn dierbaren, zijn vrienden; liefde waardoor 

je je gedragen mag weten. 

 

Die liefde gaat door, ook al kunnen we Patrick niet meer aanraken en lijfelijk 

meemaken, maar de geest waardoor hij sprak en liefde blijft bij en in al zijn 

dierbaren. Patrick, je had nog veel langer moeten leven, maar in de leeftijd die je had 

heb je je vleugels uit kunnen slaan. We zullen het nooit vergeten. Zo blijf je verder 

leven in al je dierbaren en bij onze God die je zichtbaar heb gemaakt door je liefde en 

je zorg voor al je dierbaren. Patrick, dank voor alles en Adieu  

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM JOHAN BORG                                                                   

Johan werd geboren op 20 april 1938 te Oldemarkt. Bij het H. Doopsel 

ontving  hij de namen Johannes Lambertus Jozef. Vrij onverwacht is hij 

overleden op 6 januari in Leeuwarden. Op vrijdag 13 januari hebben we 

de Heer gedankt voor zijn leven tijdens een Eucharistieviering in de Sint 

Martinuskerk. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid. 
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Johan was een man van de klok. Dat gaf hem rust en houvast. Alles ging bij hem 

op uur en tijd. Je kon er de klok op gelijk zetten. Opstaan, ontbijten, de krant, naar 

het werk, tussen de middag warm eten, weer terug naar het Sint Antonius 

Ziekenhuis, terug naar huis voor de avondeten. Dat vaste ritme,die discipline gaf 

hem rust en o wee als dat verstoord werd! Johan was een in lieve en zeer trouwe 

mens met een oprechte belangstelling voor hoe het met je ging. Dat vertelde zijn 

zoon Herman als hij samen pa op stap was; twee maatjes van elkaar. 

Belangstelling voor de mens en vooral voor de omgeving, voor Moeder Natuur. 

Dat hadden de kleinkinderen ook wanneer ze logeerden bij opa en oma. Dan 

werden ze op hun niveau aangesproken. Johan was ook zeer optimistisch, zoals 

afgelopen week in het ziekenhuis. Hij rekende erop met het weekend wel weer 

thuis te zijn zoals hij er ook op vertrouwde dat het onderzoek in Leeuwarden goed 

voor hem zou zijn. Johan had een brede interesse en wist veel. Zo had je altijd 

gespreksstof met hem. Hij en Giny vulden elkaar goed aan en hebben echt genoten 

van het samenzijn en ook van het erop uit trekken, de bezoeken aan de kinderen, 

het fietsen. Ook in zijn werk was hij trouw; jarenlang hoofd van de administratie 

in het ‘oude’  Sint Antonius Ziekenhuis, begonnen bij zuster Otillia! Ook stond hij 

graag voor anderen klaar zoals het invullen van de belastingpapieren. Voor mijn 

ouders heeft hij dat ook vele jaren op een zeer prettige wijze heel trouw gedaan. 

Dan pakte hij de fiets richting Bolsward! Zingen deed hij al graag in zijn jeugd in 

de Sint Willibrorduskerk in Oldemarkt. Hij had een mooie stem, maar kon in zijn 

jongere jaren ook goed fluiten, net als een zanglijster met zo’n kirgeluid, zo’n 

trilling erin! Hij was ook een rechtvaardig mens die opkwam voor eerlijkheid en 

integriteit. Tenslotte kende hij het gebod van de liefde dat hij vertaalde in zijn 

liefde voor Giny met wie hij trouwde op 21 mei 1964 in de Fredericuskerk te 

Steggerda. Zijn liefde voor de kinderen, een trotse goeiige vader en een fijne 

grootvader. Bij alle dingen des  levens had hij een grote inwendige rust. Wie weet 

had het te maken met zijn geloof, het vertrouwen dat je je gedragen mag weten 

door een Instantie die er altijd is; de kracht van de Liefde; door God zelf. Ik denk 

en dat Johan het type was dat daar niet veel woorden aan besteedde; hij deed het 

gewoon, van nature. Je kon er de klok op gelijk zetten. 

En zo kwam er ineens  een einde aan zijn aardse leven. Hij en zijn dierbaren 

hadden het niet in de gaten. Ineens was daar die eeuwige rust die hij bij het leven 

uitstraalde en gaf hij de geest door aan zijn Schepper en aan zijn dierbaren. ik 

denk dat hij net als de Heer bij het Laatste Avondmaal graag een soort van 

testament meegeeft… 

 

Blijf trouw, liefdevol, belangstellend, bemin de naaste, de schepping, doe de 

dingen des levens van binnenuit en doe alles op tijd en uur van uit een innerlijke 

rust. Dan kom je over. Dan blijf je in leven, door de dood heen. Je kunt maar 

ergens ‘borg’ voor staan opdat andere zich geborgen weten! Johan, je hield niet zo 

van toeters en bellen, dus stop ik ermee wat dit betreft. Jij had je eigen’ klokslag’, 
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de ruimte waarin jij aanwezig was, je stem liet klinken, de dingen des levens deed 

van binnenuit. Moge dit geluid blijven klinken wie weet met die kir, die trilling 

erin van een zanglijster. Zo blijft je liefde aanwezig! Dank voor alles en Adieu 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM HELENA UIJTDEWILLGEN-NEERVOORT 

 

Lenie werd geboren op 23 augustus 1926 in Rotterdam. Ze overleed in 

Sneek op 7 januari 2023. Op donderdag 12 januari hebben we de Heer 

gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in de St. 

Martinuskerk. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid. 

 

Lenie had een oudere zus Cilia en een jongere zus, Willy die op 7 september 2022 

is overleden. Lenie is toen nog naar de crematieplechtigheid in Schiedam geweest. 

Ze trouwde met Johannes Leonardus Uijtedewilligen; haar Jo, die geboren werd 

op 2 april 1918 in Schiedam en die op 7 maart 1993 is overleden. Vanwege zijn 

liefde voor haar is Jo gestopt met de priesterstudie op het groot seminarie. Vroeger 

werkte ze bij de administratie van de rechtbank in Rotterdam waar haar man ook 

werkte. Samen ontvingen ze één dochter, maar die telde wel voor tien, Leneke, 

een zeer bijzonder en getalenteerd kind; een prachtmens, die helaas op 6 april 

2022 is overleden aan Parkinson. Vanwege Leneke is Lenie in Sneek komen 

wonen vanuit Heerenveen. Zo hebben ze samen nog negen maanden van elkaars 

nabijheid kunnen genieten. Ze hadden een heel hechte band en ze heeft haar erg 

gemist, maar ze klaagde nooit. Ze aanvaarde de dingen zoals ze waren. Een van 

haar vaste uitdrukkingen was dan ook: ‘We zien wel!’Zo zie je veel dingen van 

Leneke in haar moeder terug, zoals een onverwoestbaar optimisme en een heel 

sterke wil om te leven. Verder zag ze er altijd tip top uit en kon prachtig borduren.  

Toen ik haar na Lenekes’ overlijden eens bezocht vertelde ze  mij over haar 

plannen om weer rijlessen te nemen. Ik kwam er later achter dat het voor een 

scootmobiel was. Dat werd uiteindelijk niks, maar ze heeft nog wel enkele 

tochtjes ondernomen eerst op de duofiets en later  met de rolstoelfiets samen met 

Leo Slippens waar ze erg van genoot. Zo werd de kijk op de wereld toch weer wat 

breder, want haar interesse was breed en ze genoot van bezoek en belangstelling.  

 

Voor de Kerst bracht ik haar nog de Communie en altijd was daar die positieve 

uitstraling en warmte niet wetende dat het einde toch nog heel snel zou komen.  

Ondernemend zijn dat zit niet in iedere mens, alhoewel je het een ieder zou 

toewensen. Lenie bleef ondernemend tot het laatste toe en zo heeft ze voor heel 

veel mensen iets mogen betekenen, net zoals keizerin Helena die leefde in de 4e 

eeuw heeft ze het kruis in haar leven ook gevonden, niet als een teken van dood en 

ondergang, maar als teken redding en heil. En net zoals de Helena van toen had zij 
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een onverwoestbare band met haar kind die zij het allerbeste toewenste en 

omgekeerd ook.  

 

Jezus heeft eens gezegd dat alles wat je uit liefde doet, dat je dat je voor Hem 

doet. Moge de liefde die Lenie heeft mogen geven en tonen voortleven bij Hem 

die de Liefde zelf is. Ondernemende Liefde die dwars door dichte deuren gaat. 

Die zichtbaar wordt in hen die handelen waar om hulp wordt gevraagd. Kijk, dat 

zijn nu prachtmensen! Lenie, dank voor alles. Mogen Gods licht en liefde je voor 

altijd omringen  in verbondenheid met al je dierbaren. Lenie,  Adieu! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM AGGI DE LANG-BOOTSMA 

 

Aggi werd geboren op 10 augustus 1935 in Sneek. Zij overleed in Sneek 

op 1 januari 2023. We hebben de Heer gedankt voor haar leven tijdens 

een afscheidsviering in het Uitvaart Centrum Sneek op maandag 16 

januari.  Aansluitend volgde de crematieplechtigheid. 

 

Aggi was een bijzonder mensenkind. Volgens haar man Joop de goedheid zelve. Een 

prachtige meid om te zien trouwens toen Joop mij een foto liet zien van de gehele 

familie bij hem op de boot.  Hing de boot zo scheef, of raakte hij de bodem! Geen 

wonder dat hij voor haar viel en zelfs vanwege haar katholiek is geworden, waar hij 

trouwens geen spijt van heeft hoor! Ruim 64 jaar hebben ze elkaar gekend en 

meegemaakt. Eerst vier jaar verkering en toen trouwen in 1963. In april dit jaar zou 

dat 60 jaar geleden zijn. Opgegroeid in een groot gezin leerde Aggi al snel om dingen 

samen te doen en rekening te houden met elkaar. Vooral omdat Joop en zij helaas 

geen kinderen mochten ontvangen is mede daardoor de familieband heel sterk en 

belangrijk geworden. Joop en Aggi vulden elkaar goed aan. Joop was wat fûler en 

Aggi bleef altijd rustig. Haar grote passie was de sport, zoals de volleybal, op hoog 

niveau, (wat waren ze blij met haar toen zij en Joop in Bolward kwam wonen) en 

later het geven van de zwemlessen. Dit laatste had wel even een aanloop, maar 

eenmaal door de tranen heen heeft ze toch heel veel kinderen, waaronder ook 

gehandicapten veel bij kunnen brengen. Dat moet haar veel voldoening hebben 

gegeven. Daarbij was er wel de afspraak dat als Joop vrij had zij ook vrij had zodat 

ze het water op konden. ‘Blieve jimme wel zes weken fut ‘zeiden die Bolswarders 

dan! Ja, dat deden ze. Ook heeft ze genoten van het tennissen en bridgen. Het is 

jammer dat ze geheugenverlies kreeg. Mede daardoor zijn ze weer in Sneek, gaan 

wonen, dicht bij de familie. De laatste jaren is Aggi heel liefdevol verzorgd in 

verpleeghuis de Waterman. Daar bleef ze tot het laatste toe genieten van muziek 

vooral van de muziek van André Rieu en van Corry Konings zo prachtig ten gehore 

gebracht in de afscheidsviering door Miranda! 
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Aggi heeft denk ik nooit in haar leven gedacht: ‘Nu zal ik eens voor God gaan 

spelen’, maar altijd samen met Joop gezocht naar wat het goddelijke in het leven zou 

kunnen brengen en houden. En dit is gebleven tot het laatst toe in de 

onvoorwaardelijke trouw van Joop, in allen die haar bezochten in en door de muziek 

waar ze tot het laatst van genoot. Als de mens op de stoel van God gaat zitten gaat 

het fout, maar als hij het goddelijke in de gewone dagelijkse dingen naar boven haalt 

door die op buitengewone wijze te doen, dan gaat het goed en is er verbondenheid. 

Dat heeft Aggi ons laten zien door haar dienstbaarheid, haar liefde, haar gastvrijheid, 

haar inzet en al die anderen om haar heen die met haar meeleefden en die nu hopelijk 

na vandaag voor Joop een steun zullen zijn. 

 

Aggi, jouw leven is voor ons allen een aansporing om trouw te blijven aan elkaar en 

om te blijven geloven in de kracht van de Liefde. Dán is er toekomst, hier en ook na 

de dood. Dan spelen we niet voor God maar zijn we goddelijk bezig, niet voor 

onszelf maar met elkaar. Aggi dank voor alles en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM BOUKJE VAN DER BOS-DOOPER 

 

Boukje werd geboren op 1938 te Blauwhuis en overleden op 13 januari 

2023 te Sneek. De afscheidsviering en crematieplechtigheid was op 

vrijdag 20 januari te Sneek. 

 

Boukje van der Bos-Dooper, een vrouw die beslist het hart op de goede plek had 

zitten. Wanneer het hart het centrum is van onze gevoelens en emotie dan is er bij 

Boukje ook heel wat door het dat hart heengegaan. Op jonge leeftijd verloor ze al 

haar moeder en ook haar broertje Teake. Ook had ze het vaak over haar zus Wieke 

en natuurlijk over Lenie. Dit had allemaal best impact op haar; het ging haar aan 

haar hart! Maar gelukkig kon ze haar hart ook volgen in haar liefde voor Sietze 

met wie ze maar liefst 64 jaar getrouwd was, vier kinderen mee kreeg,  

7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen en dan de familie niet te vergeten, 

vriendinnen en vrienden. Sietze en Boukje zijn heel sober begonnen, maar door 

hun spaarzaamheid en inzet is het allemaal goed gekomen. Twee jaar Blauwhuis, 

toen naar Middenmeer, Baasdorpermeer en tenslotte Spanbroek en sinds 2000 in 

Sneek. Al jong was Boukje iemand die ook buitenshuis bij mensen ging helpen. 

Ze was eigenlijk altijd bezig en ze stamde uit een tijd waarin men het spreekwoord 

hanteerde: ‘Een paardentand en een vrouwenhand zijn altijd in beweging!’ 

Dienstbaar en zorgzaam in haar gezin maar ook naar mensen toe. Zo rond 1970 

ging ze aan het werk in Spanbroek eerst in de Snackbar en in de horeca en later 

ook nog in het Slothuis waar ze in de linnenkamer terecht kwam. Als extraatje 
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bracht ze dan de was bij de mensen + een extra praatje. Zo kwam haar sociale kant 

ook daar mooi uit de verf. Ze genoot van werken en vooral van de contacten met 

de mensen en daarbij kwam men thuis ook niets te kort want tot het laatste toe  zat 

ze daar wel eens over in, vooral als er bezoek kwam. Boukje wist wat dit betreft 

wel wat ze wilde en daarbij had ze ook wel eens de broek aan! Daar in Spanbroek 

mocht zo ook graag country dansen en rondlopen met de collectebus van allerlei 

doelen en acties ! Dingen die hier in Sneek niet meer gedaan werden, maar wel het 

dienstbaar zijn zoals het kerkenwerk, of bij de familie, zoals bij Eeltje in huis zijn 

bij Hillie, zodat Eeltje even de handen vrij had en werd ontlast! Verder genoot ze 

van het mooie plekje aan de Scholeksterlaan 40 waar ze tot het laatst toe samen 

was met haar Sietze. Van daaruit bleef haar belangstelling en bleven haar handen 

in beweging bij het breien voor Jan en alleman, het maken van de woordzoekers. 

Och, ja, ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!’ Het hart van Boukje vinden 

we in haar verbondenheid met haar dierbaren en in haar zorg- en dienstbaarheid 

naar mensen toe. Sietze maakte als spreuk boven de rouwkaart: de goede God 

heeft in haar leven veel steun en kracht gegeven.  

 

Het geloof in Gods goedheid bleef voor Boukje een dragende grond. Dat was 

tastbaar en voelbaar toen ik haar Sietze op zaterdag 7 januari j.l. de Communie 

bracht en de Zegen gaf. Daarvoor had ze al duidelijk gemaakt hoe haar afscheid 

plaats zou moeten hebben, zoals we dat nu samen mogen beleven. 

Boukje, we zullen je missen, maar je leeft voort in datgene wat je uit liefde hebt 

gedaan. Wat dat betreft was je Maria en Martha tegelijk; anderen van dienst zijn 

en van tijd tot tijd aan de voeten van de Heer je accu opladen. Moge dit alles 

doorgaan in jouw Sietze, je kinderen, klein- en achterkleinkinderen, in de familie 

en allen die je dierbaar waren en zullen blijven. Dat ze hun hart laten spreken. 

‘Waar uw schat is, daar is ook uw hart!’ Boukje, dank voor alles en  Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM EEFJE PETERS-MEIJER 

‘Alle herinneringen pakken ze me niet meer af’      

 

Op 23 januari namen we, vanuit de Sint Martinuskerk, afscheid van 

Everarda Cornelia Maria Peters-Meijer, Eefje. Afscheid van een fijne 

moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Eefje Meijer kwam 

oorspronkelijk van Amsterdam. Ze is geboren in 1934. De oorlog maakte 

ze bewust mee, de hongerwinter, de smaak van tulpenbollen en het aansterken in 

Limburg. Na de oorlog volgde ze een mode-opleiding en gaat werken bij de C&A 

in Amsterdam. Eefje had een goed verstand. Was ze in deze tijd opgegroeid dan 

was het misschien wel heel anders gegaan met studie en carrière. Eefje trouwde 

met Frans Peters. Frans was werkzaam bij de Holland Amerika-lijn. Een gelukkig 
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huwelijk volgde. Ze woonden eerst bij mensen in. Zo was dat in die opbouwjaren  

en dat betekent ook inschikken, aanpassen. Maar er kon veel en Eefje en Frans 

waren een twee-eenheid; in alles op elkaar afgestemd. Samen maakte ze een warm 

thuis voor Paul, Jose, voor Marjan en Ineke. Door het werk van Frans verhuisden 

ze best vaak: van Zandpoort Zuid, naar Beilen, Drachten en Giekerk om tenslotte 

in Sneek te komen waar ze nog 24 jaar heel mooi hebben gewoond. Eerst samen 

en na het overlijden van Frans alleen. Frans was vanwege zijn werk soms weken 

onderweg en dan stond Eefje er alleen voor in het drukke gezin. Maar ze redde het 

allemaal op en dat is best knap. Eefje Peters was graag goed op de hoogte. Ze 

hield de kranten bij en sloeg het nieuws van 8 uur niet over. Ze hield van lezen en 

was heel nieuwsgierig naar historie en geschiedenis. En toen een volgende 

generatie zich aandiende volgde zij met belangstelling het leven en de studie van 

de kleinkinderen.  

Frans en Eefje gingen graag op reis. Eerst met een kleine caravan in Frankrijk, 

later over de hele wereld: China, Indonesië, Brazilië. Reizen met prachtige 

verhalen en herinneringen. 

Maar ook in de fantasie kun je reizen maken met verf en kleur. Eefje hield van 

schilderen. Ze volgde daarin haar man Frans. Ze mocht graag bloemen 

schilderden. Op de rouwkaart stond een van haar prachtige creaties.  

Als haar man ziek wordt, slokdarmkanker, verandert het leven drastisch. Je wordt 

mantelzorger voor elkaar, want ook in zware tijden ben je er voor elkaar. Maar de 

strijd met de ziekte was niet te winnen. Het afscheid was moeilijk, je maatje is er 

niet meer.   

Maar Eefje Peters blijft de vrouw die ze is, een gezelschapsmens. Ze was altijd 

bezig, verveelde zich nooit. Ze was een vrouw met een mening, ze zei wat ze 

dacht. En vooral in die laatste jaren was er ook meer ruimte voor emotie en het 

genieten, genieten van de kinderen en kleinkinderen. Gelukkig heeft ze de 

ziekenzalving nog mogen ontvangen. Het gaf iets van rust en vertrouwen. Het was 

goed. Eefje Peters overleed op 15 januari. In de afscheidsdienst in de kerk lazen 

we het evangelie over de storm op het meer en we luisterden naar het Ave Maria. 

We wensen Eefje Peters alle licht en vrede toe bij God.  Dat ze nu weer samen 

mag zijn met Frans haar man. En voor de familie en allen met Eefje Peters 

verbonden; heel veel kracht en sterkte.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

IN MEMORIAM JOOP DE VREEZE 

 

Op 3 februari 2023 is Joop de Vreeze overleden in de leeftijd van 81 jaar. Wij 

wensen Aly, kinderen en kleinkinderen en andere alle dierbaren veel sterkte toe. 

Het In Memoriam verschijnt in het volgende parochieblad.  
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LIJDENSWEEK (Goede Week)  bijeenkomsten. 

 

In het Pastores Convent is afgesproken dat we dit jaar in de Lijdensweek (of zoals 

de Rooms Katholieke Kerk het noemt: de Goede Week) gezamenlijke 

vespersachtige vieringen gaan beleggen. Vooral in de week voorafgaande aan de 

Goede Vrijdag willen we speciaal betrokken worden op het zware lijden van de 

Heiland. Dit betekent we maandag 3 april t/m donderdag 6 april een gezamenlijke 

bijeenkomst organiseren, die afwisselend in de kerken wordt gehouden en 

waarvoor alle leden van de kerken in Sneek (en andere belangstellenden) worden 

uitgenodigd. Alle kerken werken hieraan mee. Op Goede Vrijdag heeft iedere 

kerk zijn eigen dienst. En er is een paaswake op zaterdagavond. Voor deze 

samenkomsten is thema: de Koning wordt dienaar.  

De kerk waar het plaatsvindt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en 

uitwerking.  

De indeling in die week is: 

Maandag 3 april: viering in de CGKV ( het Wittekerkje, Julianastraat) 

Dinsdag 4 april: viering in de EGS (de Hemkerk, Smitstraat) 

Woensdag 5 april: viering in de NAK (Middelzeelaan) 

Donderdag 6 april: viering in de BGS (Selfhelpweg)  

Vrijdag 7 april: de kerken hebben eigen diensten 

Zaterdag 8 april: paaswake in de St. Martinuskerk (Singel) 

 

De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren maximaal drie kwartier. De 

samenkomst op donderdag is een kerkdienst van de Baptisten. De paaswake op 

zaterdag begint om 22.15 uur.  

U bent in al deze vieringen van harte welkom - neem vrienden en buren mee. Het 

zou wel heel mooi zijn als we in die week gestalte kunnen geven aan wat ons als 

christenen in Sneek bindt en van Wie we afhankelijk willen leven.  

De pastores. 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE     2023  

 

Op zondag 14 mei is dit jaar de 1e heilige Communieviering.  

De 1e ouderavond is op donderdag 16 maart 19.30 uur in het Martinushuis en de 

voorbereiding van de kinderen begint op woensdag 22 maart 14.30 uur in het 

Martinushuis. We hebben al uitnodigingen verstuurd, maar mocht u nog niets 

hebben gehoord en wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via ondergetekende.  

We hopen op een mooie reis onderweg naar de 1e Communie van zowel de 

kinderen als de ouders..  

 

Pastoor Peter van der Weide 

pastoor@sintantoniusparochie.nl     0515-412626  

mailto:pastoor@sintantoniusparochie.nl
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HUISPAASKAARSEN 

De huispaaskaarsen 2023 zijn leverbaar in maar liefst 19 uitvoeringen variërend in 

thema en maatvoering. Huispaaskaarsen met was reliëf en opdruk afbeelding 

ARK VAN NOACH in lengtes van 30, 40 en 60 cm. 

Er zijn vier prachtige wasreliëfs uitvoeringen beschikbaar( in lengtes 25, 30, 40 en 

60 cm) 

‘ANGUS DEI’, ‘VREDE’, ‘VREDESDUIF’ en ‘CHI-RHO KRUIS’ 

De prijzen variëren van € 24,50 tot  € 85,00  naar gelang de lengte van de 

huispaaskaars. Pasen wordt gevierd op 9 en 10 april. 

 

De uiterste besteldatum is 6 maart 2023. Voor vragen en bestellen: In het 

Martinushuis na de H.Mis op zondag. 

 

Lenie ten Have   Tel. 0515 414414 

 

VOEDSELBANK :  Van delen wordt niemand arm… 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

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

de bak weer in de hal van de kerk. 

Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip:  Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.  

Houdbare melk,pakjes soep maar alle houdbare producten  zijn welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?  

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten. 

 

KVG NIEUWS 

Dinsdag 17 januari heeft Pastoor v.d. Weide het KVG jaar geopend met een 

eucharistieviering. Hierna hebben we de ledenvergadering gehad. 

De collecte in de kerk was voor de dak- en thuislozen in Sneek.  

Na de vergadering hebben we onder het genot van een drankje 

en hapje een quiz gemaakt. 

Op  dinsdag 21 februari komt Tony Terpstra ons vertellen over 

de voeding van de ouder wordende mens. 

Hoe komen de voedingsadviezen tot stand, gezondheidsraad, voedingscentrum, 

gezond lichaamsgewicht en veranderingen in het lichaam als men ouder wordt. 

We beginnen om 19.30 uur in het Martinushuis. 

 

Denkt u dat is wat voor mij…u bent van harte welkom 

Lenie ten Have  



40 

 

 

 



41 

 

KONINGSDAG 2023 

 

GEVRAAGD:    

Voor de komende Koningsdagmarkt zijn de jongeren van Sneek op zoek naar 

kerkgerelateerde artikelen. Te denken valt aan rozenkransen, heiligenbeelden, 

kerststallen etc.. De opbrengst van de Koningsdagmarkt gaat naar de 

jongerenactiviteiten.  

U kunt uw spullen elke vrijdagochtend tussen 09:00 en 11:00 uur naar de pastorie 

brengen. 

Namens de jongeren alvast veel dank! 
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Doel:  

financiële steun verlenen door activiteiten te financieren t.b.v. de 

bewoners van het Bonifatiushuis waarvoor het huis zelf geen budget 

heeft. 

  

Wat wordt er met het geld gedaan 

In de afgelopen jaren heeft de Stichting onder meer een zitterras in de 

tuin gerealiseerd, een bank in het atrium, een braintrainer en een duofiets 

geschonken. Ook is in de hal van het huis een prachtige fotowand geplaatst om zo 

voor de bewoners een rustige plek te creëren. Binnenkort zal hier een bank 

geplaatst worden die door leerlingen van een middelbare school gemaakt wordt.  

 

Vriend worden van het Bonifatiushuis 

Voor minimaal 12,50 euro per jaar kunt u al vriend zijn. Info bij de 

penningmeester van de Vrienden van het Bonifatiushuis dhr. Quino Ringnalda, 

mail: quinowilly@ziggo.nl 

Mocht u Vriend willen worden dan ontvangt u van ons het boek: Het ‘Bonneschip’ 

op de stroom van de tijd: Bonifatiushuis Sneek 1881-2001 

 

Oproep ! 

Er is straks in het voorjaar veel vraag naar duofietsers, voor de bewoners van het 

Bonifatiushuis.  

Lijkt het u leuk om samen met een bewoners dit te gaan doen? 

De activiteitenbegeleiding vertelt u graag: 

❖ hoe de fiets werkt. 

❖ hoe het uitleensysteem werkt.  

❖ welke routes geschikt zijn. 

Ook stellen we u voor aan een vaste bewoner waarmee u dan kunt gaan fietsen. 

Bij interesse graag een mailtje sturen naar 

activiteitenbegeleiding.bonifatiushuis@patyna.nl of een belletje naar  

0515-436700. Dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek. 

Alvast bedankt! 

De activiteitenbegeleiding van het Bonifatiushuis.  

 

  

VRIENDEN VAN HET BONIFATIUSHUIS 
 

mailto:quinowilly@ziggo.nl
mailto:activiteitenbegeleiding.bonifatiushuis@patyna.nl
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STEUN VOOR WERELDJONGERENDAGEN 

Van 26 juli tot en met 8 augustus a.s. reizen katholieke jongeren 

uit de hele wereld naar de Portugese hoofdstad om samen te 

komen met paus Franciscus. Zelf ben ik in 1989 als seminarist bij 

de Wereldjongerendagen geweest van Santiago de Compostella. 

In de parochies waar ik daarna werkte, liet ik het 

jongerenpastoraat altijd over aan mijn kapelaans. Zij gingen dan mee naar de 

jongerendagen in Keulen, Parijs, Sydney enz. Ik bleef thuis. Dit jaar ga ik weer mee, 

omdat ik nu het hele jaar door meer bij de jeugd betrokken ben. Dankzij activiteiten 

van ons Jongeren Platform en door vormselvieringen in parochies. Vanuit het 

bisdom hebben we een eigen reis georganiseerd. We richten ons op 51 personen, 

dat is een volle bus! Informatie over deze WJD-reis vindt u elders.  

Waar het mij nu om gaat is het volgende. Bent u in de gelegenheid 

om deze jongerenreis financieel te steunen? In de folder staat een 

geschat bedrag van € 1.450 per persoon, alles inbegrepen. Dat is een 

fors bedrag, en dat moet naar beneden. Want de jongeren betalen 

natuurlijk zelf ook.  De eerste donaties zijn binnen, waardoor er al € 

200 vanaf gaat. Maar dat is niet voldoende. Natuurlijk zoekt elke 

jongere ook in zijn of haar eigen kring naar financiële steun. Maar ik 

wil op deze plek graag ook op u een beroep doen om de jongeren 

collectief te steunen. We weten uit ervaring hoe de WJD veel indruk maken op hen 

die het meemaken. De ontmoetingen met zoveel katholieke geestverwanten, 

onderweg ernaar toe en tijdens vieringen ter plaatse, zijn onvergetelijk en het begin 

van nieuwe vriendschappen.   

Tijdens de chrismamis op woensdag 5 april in de H. Dominicus in Leeuwarden zijn 

jongeren aanwezig, net als vorig jaar in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Er 

wordt dan een tweede collecte gehouden bij de uitgang. Maar u kunt natuurlijk uw 

donatie ook overmaken op rek.nr. NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom 

Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Wereldjongerendagen 2023. 

Het is belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten en dat ze dat doen vanuit het geloof 

en de Kerk. Als inspiratiebron voor hun geloofsleven. In hedendaags katholiek 

Nederland kom ik regelmatig medewerkers tegen die in hun jonge jaren deelnamen 

aan de Werkgroep Katholieke Jongeren, of aan de Wereldjongerendagen. Die 

bijeenkomsten hebben voor hen dus veel betekenis gehad. Ze vonden hun weg in 

de Kerk. Wilt u de jeugd van nú steunen? Namens de deelnemers, heel veel dank 

voor uw gebed en uw gaven. 

+ Ron van den Hout, Bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

Voor de actuele bisdomberichten zie https://bisdomgl.nl/ 

BISDOMBERICHTEN 
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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 8 maart vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 25 maart en 29 april. 

ADRESSEN ADRESSEN 


