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VOORJAAR 2021: 

Door de corona pandemie zijn veel activiteiten die Het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese van 

de Sint Vitus parochie in Leeuwarden in 2020 gepland had niet doorgegaan. Er is besloten om die 

activiteiten komend voorjaar opnieuw aan te bieden. Daarnaast is gezocht naar interessante nieuwe 

programmaonderdelen.  

Bijvoorbeeld avonden over Ruth, de paaswake, over de profeet Elia, of het bouwen van bruggen. 

De glas- in -loodramen van Sint Jozef komen letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers te staan. En 

in de veertigdagentijd is er een muzikale meditatie rond de zeven kruiswoorden. Ook zal er weer 

een film getoond worden (Into the wild).  

Net als andere jaren worden dit voorjaar ook bijbelcursussen gegeven, cursussen Katholiek zo gek 

nog niet, bibliodrama, dialoogavonden en stiltemeditaties. Ook bent u van harte welkom op de 

bijeenkomsten van de Fioretti-broederschap die elkaar ontmoeten in het Titus Brandsma Huis. 

De activiteiten van het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese worden gehouden in het Titus 

Brandsma Huis in Leeuwarden (tenzij anders vermeld). Dat ligt naast de Bonifatiuskerk en is te voet 

of op de fiets bereikbaar via de Voorstreek. Voor wie met de auto komt, er is ruime 

parkeergelegenheid naast het Titus Brandsma Huis. Dit is bereikbaar via de Nieuwekade, tegenover 

de kazerne. 

Voor de cursussen/lezingen wordt een bijdrage gevraagd van 3 of 5 euro. Dit wordt bij de 

betreffende activiteit vermeld en is inclusief twee kopjes thee of koffie. De inloop is een kwartier 

voor aanvang. Door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen kunnen per 

avond maximaal 12 mensen deelnemen. Bij meer aanmeldingen kan in sommige gevallen worden 

uitgeweken naar de Bonifatiuskerk. En alle activiteiten gaan door onder voorbehoud, afhankelijk van 

de situatie rond het Covid 19 virus.  

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij 

opgave graag activiteit, datum en nummer vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo 

vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.  

Aanmelden voor een activiteit kan via:  

- de website: www.sintvitusparochie 

- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 

- telefonisch: 058 2120984 (maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar van      10.00  tot 11.30 uur) 
 
Wij hopen u dit voorjaar te mogen begroeten bij een van de activiteiten in het Titus Brandsma Huis.  

Vrede en alle goeds, pastor Germa Kamsma-Kunst. 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

Adres Sint Vitusparochie Leeuwarden: 

Bonifatiusplein 21 

8911 JT Leeuwarden 

Email:  info@sintvitusparochie.nl 

Website: www.sintvitusparochie.nl 
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De Sint Vitusparochie is ook te vinden op Facebook. 

Wilt u het werk van het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese ondersteunen dan kunt u een 

bijdrage overmaken op: 

NL44 INGB 0004 599 356 t.n.v. Sint Vitusparochie te Leeuwarden  

 Gebruiksplan ruimtes in het kader van corona 

De Sint Vitusparochie volgt de richtlijnen van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM).  

 de meest recente informatie hierover verwijzen wij naar de website www.sintvitusparochie.nl 

 

 

 

christelijke meditatie met behulp van een 

gebedswoord (mantra)

http://www.sintvitusparochie.nl/
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8 februari: Doopsgezinde traditie en Elia 

22 februari: Bijbelboek Ruth 

Het Bijbelboek Ruth gaat over twee krachtige vrouwen die op elkaars pad komen. De één is 

gevlucht naar een onbekend land, maar kiest ervoor om na een aantal jaren terug te keren naar 

haar geboorteland. De ander heeft het gevoel thuis te komen in de nabijheid van deze 

vluchtelingenvrouw en kiest ervoor om haar land te verlaten en de relatie met de ander voort te 

zetten in den vreemde. Waar zijn wij thuis? Hoe gaan wij om met dat wat ons vreemd is? En wat 

betekent het om te leven in een nieuw land? Wat kunnen wij leren van deze twee vrouwen die 

zoekend op weg gaan om toekomst te ontdekken?      Samen met Lysbeth Minnema gaat u hierover 

in gesprek. 

-Activiteitnr : 7 Datum: 22 februari -Aanvang: 20 uur -Kosten: 3 euro 

 

20 april: Film “Into the wild” 

De 22-jarige, pas afgestudeerde Christopher McCandless laat zijn familie en veelbelovende 

toekomst achter zich en gaat op zoek naar avontuur. Zonder bezittingen, weg van de valkuilen van 

de moderne wereld, probeert hij zijn weg te vinden in de wildernis van Alaska.  

Bijzondere ontmoetingen en de verraderlijke kracht en pracht van de natuur vormen zijn bestaan. 

Maar kan hij overleven? 

De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van reisjournalist Jon Krakauer uit 1996.  
Dit waargebeurde verhaal werd op indrukwekkende wijze verfilmd door Sean Penn en perfect 

ondersteund door de bekroonde muziek van Eddie Vedder. 

-Activiteitnr: 8 Datum: 20 april  - Aanvang 19 uur - Kosten: 5 euro 



5 
 

De cursus KZGNN is door de coronacrisis maar gedeeltelijk gegeven. Daarom pakten we in 

september 2020 de draad weer op. Helaas moesten we in oktober alweer de cursus stilleggen. 

In december 2020, januari en februari 2021 doen we een nieuwe poging om de cursus af te ronden.  
De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die katholiek zijn, maar zijn of haar 
geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud wil geven. 
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, 
om spiritueel te groeien. We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, 
geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie. 
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel 
of met het heilig Vormsel als u al gedoopt bent. 

: 7 januari en 4 februari

- Aanvang  

: donderdag 14 januari, 11 februari, 11 maart 

  

Let op: wellicht wordt de avond van 11 maart elders gegeven! 

 

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend wordt geprobeerd die op het 

spoor te komen. Het is een profetisch verhaal dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de 

dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de 

wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd omdat de sociale kwestie in zijn 

evangelie een belangrijke rol speelt. 

- Activiteitnummer: 11 

- Data: dinsdag 5 jan., 2 febr., 2 mrt., 6 apr., 4 mei, 1 juni   

- Aanvang: 10.00 uur  

- Kosten: 3 euro 

Graag een bijbel meenemen. 

about:blank
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Let op: wellicht worden de bijeenkomsten van maart t/m juni elders gegeven! 

 

Paulus: getuige en leraar van het geloof, bijbelstudie o.l.v Chris Hoogland 

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Naar aanleiding van de 2.000ste 

geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatechese ‘Getuige en leraar van het geloof’. Dat 

vormt de leidraad  tijdens deze cursus. Paulus is een briljante denker

- Activiteitnummer: 12 

- Data

- Aanvang: 10 uur    

Let op: wellicht worden de bijeenkomsten van maart t/m juni elders gegeven! 

 

ACTIVITEITEN ELDERS 

Geloven nu o.l.v. pastoor Bert van der Wal of pastor Germa Kamsma-Kunst 

Geloven Nu is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke 

bijeenkomst is een bijbelverhaal het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en 

geloof. De sfeer is ongedwongen. Kennis van de bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie 

geen vereiste. Wie zich in het gesprek mengt, merkt dat zij of hij anderen iets te bieden heeft.  

- Ochtendgroep (pastor Kamsma): 8 januari, 5 februari, 5 maart, 16 april 

- Activiteitnummer: 13 

- Tijd: van 10.30 tot 12.30 uur 

- Avondgroep (pastoor Van der Wal): 28 januari en 4 maart 

- Activiteitnummer: 14 

- Tijd: van 20 tot 21.30 uur: 

- Waar: Sacristie van de Maria Ten Hemelopneming (Tjissema 2) in Wytgaard 

 

“De laatste zeven woorden van Christus”; een klarinetstuk rond de lijdensweg 

Peter Koetsveld staat op muzikale wijze stil bij de laatste zeven woorden van Jezus, de 

zogenaamde kruiswoorden. Dit zijn de woorden die Jezus volgens de Bijbel sprak toen hij aan het 

kruis hing. In de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament wordt de kruisdood van Jezus vanuit 

interpretaties door vier verschillende personen besproken. In deze vier evangeliën spreekt Jezus in 

totaal zeven zinnen. Deze zeven zinnen worden muzikaal verwoord door Peter Koetsveld op 

klarinet. Tussendoor zullen korte meditatieve teksten gelezen worden.   

- Activiteitnummer: 15 

- Datum: zondagmiddag 14 maart  

- Aanvang: 15 uur   - Einde: 17 uur 
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- Kosten: 5 euro - Waar: Bonifatiuskerk 

De Paaswake: kern van het kerkelijk jaar lezing door pastoor Bert van der Wal 

De wake van Paaszaterdag naar Paasmorgen vormt het hart van het liturgisch jaar. Vele draden uit 

Schrift en Traditie, maar ook uit ons dagelijks leven, komen samen in die ene nacht. 

Als voorbereiding op de plechtigheden van het Paastriduum, gaat u samen met pastoor Bert van 

der Wal via een voordracht de bovengenoemde draden ontrafelen. 

-Activiteitnr.: 16  -Datum: 18 maart -Aanvang: 20 uur -Kosten: 3 euro 

-Waar: Parochiezaal Maria Ten Hemelopneming (Tjissema 2) Wytgaard. 

 

Glas-in -loodramen van Jacob IJdema door Wiesje Ponjee en pastor Germa Kamsma – Kunst 

De Fries Jacob IJdema heeft in opdracht van pastoor Vaassen een aantal glas-in-loodramen 

gemaakt die momenteel in zorgcentrum Sint Jozef hangen. Wiesje Ponjee en pastor Germa 

Kamsma-Kunst verhalen over de levensloop van Jacob IJdema en over het bijzondere ontwerp van 

de ramen.  

- Activiteitnr.: 17 - Datum: 12 april  - Aanvang: 20 uur  -Kosten: 5 euro 

- Waar: Zorgcentrum Sint Jozef, Eestraat 15 in Leeuwarden 

Diocesane Retraite: Verhalen over Franciscus  

Over Franciscus doen veel verhalen de ronde. Verhalen die zijn geworteld in de geschiedenis, maar 

ook verhalen die ontsproten zijn aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn 

overgeleverd voordat ze in diverse handschriften zijn doorgegeven. Verhalen die de 

weerbarstigheid van het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te 

denken geven.  

Deelnemers aan dit weekend dompelen zich onder leiding van Peter Vermaat onder in de 

verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige Franciscus van Assisi. En proberen te ontdekken 

waarom de verhalen over Franciscus nog steeds de moeite waard zijn om door te vertellen. 

Data: vrijdag 11 juni – zondag 13 juni  

Waar: Klooster Thuine in Duitsland 

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur  

Opgave vóór 27 mei  bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,  

Telefoon: 050 – 4065888. 

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751 / 06 5161 9965. 

 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN  

 

De Fioretti-groep Orde van Franciscaanse Seculieren ol.v. Peter Vermaat 

Sinds 2003 heeft de Sint Vitusparochie een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse 

Seculieren: de Fioretti groep. Elke tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar onder 

leiding van Peter Vermaat. In deze coronatijd is er zowel een middag- als avondgroep, waarbij er 

alleen nog plaats is in de avondgroep van 19 tot 21 uur. 

De bijeenkomst begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van 

Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten kunnen inspireren in het leven van 
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alledag. Dit jaar staan het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk 

maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die 

belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de 

Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid 

wil of kan worden van de OFS.  

- Data: woensdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni 

- Kosten: 3 euro  

- Activiteitnummer: 18   - Aanvang: 16 uur 

- Activiteitnummer: 19            - Aanvang: 19 uur 

- Waar: Titus Brandsma Huis 

Let op: wellicht worden de bijeenkomsten van maart t/m juni elders gegeven! 

 

Huis van stilte o.l.v. Corrie van Kampen 

Wekelijks is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stilte meditatie op dinsdagmiddag van 

12.30 tot 13 uur. Dit vindt plaats in de Vituszaal van het Titus Brandsma Huis. Ook wordt wekelijks 

een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een 

half uur stil te mediteren. Elders in dit blad leest u dat er ook geoefend kan worden via mantra’s, 

afbeeldingen of teksten.  www.sintvitusparochie.nl 

- Aanvang: 12.30 tot 13 uur.   

Let op: wellicht worden de meditaties van maart t/m juni elders gegeven! 

Kindercatechese o.l.v.pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur 

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar is er eens per maand catechese. Aan de hand van een 

bijbelverhaal worden allerlei leuke activiteiten gedaan zoals spelletjes, knutselen, praten en vieren. 

De verhalen komen uit het Oude en het Nieuwe Testament. De gebruikte methode heet ‘Licht op 

ons pad’.  

- Activiteitnr.: 20 

- Data: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 16 april, 11 juni. 

- Tijd: van 16 tot 17 uur in de zaal naast de Dominicuskerk 

 

Klupcatechese o.l.v. pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne 

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht keer bij elkaar. Op deze 

avonden komen geloofsonderwerpen op verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de 

schatten van het geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij 

betekenen. En er is een jaar dat voorbereidt op het sacrament van het Vormsel.  

Komend seizoen starten we met die laatste. Actief bezig zijn en gezelligheid met elkaar staan 

centraal op deze avonden. 

- Activiteitnr.: 21 

- Data: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 16 april, 11 juni. 

- Om: 19.00 tot 20.30 uur in de zaal naast de Dominicuskerk 
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In 2021 is er op 17 april de gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. De 

volgende mogelijkheid is in 2024  

 

Jongerengroep onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst,   

Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma 

Eens per maand is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. De avonden beginnen om 

18 uur met een eenvoudige warme maaltijd. Aansluitend om 18.30 uur is er een activiteit. Het 

programma biedt dit jaar in januari een stellen-weekend, in februari en maart zijn er twee 

bijeenkomsten over Veertigdagen, tijd voor inkeer, in april is er een bijeenkomst rond (paas)vuur, en 

in juni is er een afsluitende bijeenkomst. 

- Activiteitnr.: 22 

-Data: in overleg via de datumprikker (je email graag doorgeven via           

pastor.kamsma@vitusparochie.nl)  

-Kosten: 3 euro (inclusief maaltijd) 

-Tijd: van 18 tot 20 uur in de zaal naast Dominicuskerk 

 

Eerste communie voorbereiding 

Door de coronacrisis is het Eerste Communiefeest dit jaar helaas niet doorgegaan. Al aan het begin 

van de voorbereidingen moesten we de bijeenkomsten staken. We hebben toen besloten om het 

hele communieproject naar volgend jaar te verschuiven. 

In 2021 kunnen naast de ‘groep 2020’ ook andere kinderen aangemeld worden. Het gaat om jonge 

parochianen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool. 

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie - bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, 

Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.  

We beginnen met de voorbereiding op vrijdag 5 maart 2021. 

Het feest is op zondag 30 mei 2021 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk.  

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in de loop van januari een 

uitnodigingsbrief. U kunt uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: 

kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl.  

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op dinsdag 2 maart om 20.00 uur in het 

parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de 

voorbereiding verloopt. Ouders van ‘groep 2020’ worden apart geïnformeerd.  

Werkgroep Communiecatechese:  
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Bert van der Wal 
 

Eerste Communievoorbereiding: 

- Activiteitnr.: 23 

- Data: vrijdags 5, 12, 19 en 26 maart, 9, 16, 23, 30 april, 21 en 28 mei 

- Tijd: van 16 tot 17 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk 

- Datum: Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur Kruisweg in de Dominicuskerk 
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Zaterdag  10 april om 19.00 uur: presentatieviering in de Dominicuskerk 

Zaterdag  29 mei van 10.30 tot 12.00 uur: oefenen in de Bonifatiuskerk 

Zondag    30 mei om 11.00 uur: Eerste Communieviering in de Bonifatiuskerk 

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie 

Tijdens de zondagviering (11 uur) in de Bonifatiuskerk is er eens per maand en tijdens de 

Veertigdagentijd alle zondagen tijdens het woordgedeelte een kinderwoorddienst in het Titus 

Brandsma Huis. Vanwege de coronatijd is dit schema veranderd, zie de website van de parochie! 

Voor de kinderen begint de viering ook in de Bonifatiuskerk, waarna zij voor een verhaal uit de 

Bijbel, uitleg en activiteit de kerk verlaten. Voordat de dienst van de tafel begint komen zij terug om 

deze samen met de andere kerkgangers te vieren. 

- Data: zie website van de parochie 

- Deelnemen is gratis 

 

Kinderoppas tijdens weekendliturgie 

Bij het uitkomen van dit boekje is nog niet duidelijk hoe het zal gaan met de kinderopvang tijdens de 

vieringen in de Bonifatiuskerk. Voor de meest recente informatie zie de website: 

www.sintvitusparochie.nl 

 

Gezinsvieringen 

Vanwege de coronatijd is nog niet duidelijk wanneer er weer gezinsvieringen kunnen zijn. Houd de 

website van de parochie in de gaten. 

 

Ouder en kindzondagen 

Voordat we nieuwe data plannen voor de ouder en kindzondagen nodigen wij de ouders (met hun 

kinderen) uit voor een bijeenkomst waar het pastoresteam met de ouders in gesprek gaat over 

geloofsopvoeding. Dit gebeurt aan de hand van een praatplaat met diverse geloofsthema’s. Om zo 

met ouders in gesprek te komen over hoe zij denken over geloofsopvoeding en hoe de parochie 

hen daarin kan ondersteunen. Na deze bijeenkomst zullen we met de ouders concrete afspraken 

maken.  

- Activiteitnr.: 24 

- Datum: 7 februari  -Tijd: van 12.30-15.00 uur  

- Waar: Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor onder leiding van Hendrikje van den Berg

Het kinderkoor is voor de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar. Er wordt gerepeteerd op dinsdag van 

15.45 tot 17.00 uur. Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag van 

18.30 tot 19.45 uur. De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang 

Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden welkom. 

-Bel voor meer informatie met Hendrikje (058 2159607) of mail hendrikjevdberg@hotmail.com 

    

about:blank
about:blank
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AGENDA 

nr dag datum tijd activiteit plaats 

22  jan. 18.00 Jongerengroep: stellenweekend Par.H.Dom 

11 di. 05-01 10.00 Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat T.Br.Huis 

9 do. 07-01 20.00 K.Z.G.N.N. past. Bert v.d. Wal T.Br.Huis 

13 vrij. 08-01 10.30 Geloven Nu Wytgaard o.l.v. Germa Kamsma Wytgaard 

20 vrij. 08-01 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom. 

21 vrij. 08-01 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom. 

18 wo. 13-01 16.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

19 wo. 13-01 19.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

10 do. 14-01 20.00 Vervolgcursus K.Z.G.N.N. past. Bert van der Wal T.Br. Huis 

1 ma. 18-01 20.00 Gebrandschilderde ramen o.l.v. Cor v. Kollenburg T.Br.Huis 

12 di. 19-01 10.00 Paulus: Getuige en leraar v.h. geloof o.l.v. Chris Hoogland T.Br.Huis 

2 ma. 25-01 10.00 Stilte en meditatie o.l.v. Carla van Eden.  T.Br.Huis 

3 ma. 25-01 20.00 Bruggen bouwen. o.l.v. Jan Bosman en Sandra Roza T.Br.Huis 

13 do. 28-01 20.00 Geloven Nu Wytgaard o.l.v. past. Bert van der Wal Wytgaard 

22  febr. 18.00 Jongerengroep: Veertigdagen; tijd voor inkeer Par.H.Dom 

4 ma. 01-02 20.00 Dialoogavond over actueel thema o.l.v. Germa Kamsma T.Br.Huis 

11 di. 02-02 10.00 Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat T.Br.Huis 

9 do. 04-02 20.00 K.Z.G.N.N. past. Bert v.d. Wal T.Br.Huis 

13 vrij. 05-02 10.30 Geloven Nu Wytgaard o.l.v. Germa Kamsma Wytgaard 

20 vrij. 05-02 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom. 

21 vrij. 05-02 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom. 

24 zo. 07-02 12.30 Ouder-en kindzondagen Bon.Kerk 

5 ma. 08-02 20.00 Doopsgezinde traditie en Elia, o.l.v. Roelof Akse T.Br.Huis  

18 wo. 10-02 16.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

19 wo. 10-02 19.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

10 do. 11-02 20.00 Vervolgcursus K.Z.G.N.N. past. Bert van der Wal T.Br. Huis 

6 ma. 15-02 10.00 Stilte en meditatie o.l.v. pastor Germa Kamsma T.Br.Huis 

12 di. 16-02 10.00 Paulus: Getuige en leraar v.h. geloof o.l.v. Chris Hoogland T.Br.Huis 

7 ma. 22-02 20.00 Bijbelboek Ruth o.l.v. Lysbeth Minnema T.Br.Huis 

22  mrt. 18.00 Jongerengroep: Veertigdagen; tijd voor inkeer Par.H.Dom 

11 di. 02-03 10.00 Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat T.Br.Huis 

13 do. 04-03 20.00 Geloven Nu Wytgaard o.l.v. past. Bert van der Wal Wytgaard 

13 vrij. 05-03 10.30 Geloven Nu Wytgaard o.l.v. Germa Kamsma Wytgaard 

23 vrij. 05-03 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

20 vrij. 05-03 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom. 

21 vrij. 05-03 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom. 

18 wo. 10-03 16.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

19 wo. 10-03 19.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

10 do. 11-03 20.00 Vervolgcursus K.Z.G.N.N. past. B. van der Wal T.Br. Huis 

23 vrij. 12-03 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

15 zo. 14-03 15.00 De laatste 7 woorden v. Christus; klarinetstuk  P.Koetsveld Bon.Kerk 

12 di. 16-03 10.00 Paulus: Getuige en leraar v.h. geloof o.l.v. Chris Hoogland T.Br.Huis 

16 do. 18-03 20.00 De Paaswake: kern v.h. kerkelijk jaar door past. Bert 
v.d.Wal 

Wijtgaard 

23 vrij. 19-03 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

23 vrij. 26-03 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 
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22  apr. 18.00 Jongerengroep: Veertigdagen; (Paas)vuur Par.H.Dom 

11 di. 06-04 10.00 Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat T.Br.Huis 

23 vrij. 09-04 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

17 ma. 12-04 20.00 Glas-in-loodramen v. Jacob Ijdema door Wiesje Ponjee St. Jozef 

18 wo. 14-04 16.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

19 wo. 14-04 19.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

13 vrij. 16-04 10.30 Geloven Nu Wytgaard o.l.v. Germa Kamsma Wytgaard 

23 vrij. 16-04 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

20 vrij. 16-04 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom. 

21 vrij. 16-04 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom. 

12 di. 20-04 10.00 Paulus: Getuige en leraar v.h. geloof o.l.v. Chris Hoogland T.Br.Huis 

8 di. 20-04 19.00 Film “ Into the wild”. T.Br. Huis 

23 vrij. 23-04 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

23 vrij. 30-04 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

11 di. 04-05 10.00 Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat T.Br.Huis 

18 wo. 12-05 16.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

19 wo. 12-05 19.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

12 di. 18-05 10.00 Paulus: Getuige en leraar v.h. geloof o.l.v. Chris Hoogland T.Br.Huis 

23 vrij. 21-05 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

23 vrij. 28-05 16.00 1e Communiecatechese Par.H.Dom. 

22  juni 18.00 Jongerengroep: Slotavond Par.H.Dom 

11 di. 01-06 10.00 Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat T.Br.Huis 

18 wo. 09-06 16.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

19 wo. 09-06 19.00 Fioretti groep T.Br.Huis 

20 vrij. 11-06 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom. 

21 vrij. 11-06 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom. 

12 di. 15-06 10.00 Paulus: Getuige en leraar v.h. geloof o.l.v. Chris Hoogland T.Br.Huis 

 


