www.sintvitusparochie.nl
Aan het begin van de Veertigdagentijd
De Vastentijd is een periode van meer gebed en bezinning.
Op papier en op de website kunt u de Vastenkalender gaan gebruiken!
Dag na dag komen we dichterbij Pasen. Meer dan normaal kunnen we ons door de
coronacrisis in een ‘woestijn’ voelen. Het is leger om ons heen.
Heer, onze God,
wees allen nabij die op zoek zijn door een dorre woestijn,
wijs hen de weg, laat hen een huis vinden
om te wonen en in vrede de maaltijd te gebruiken,
door Christus onze Heer. Amen.
Project Vastenactie 2021
Werken aan je toekomst! Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op
beroepsonderwijs en ondernemerschap. Onze bijdrage kan het verschil maken,
zodat jonge mensen kunnen werken aan hun toekomst.
U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie overmaken naar:
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. werken aan je toekomst
Bezinning via de website
Vanwege de verlenging van de lockdown gaan de activiteiten voor catechese en
spiritualiteit tot 2 maart niet door in het Titus Brandsma Huis. Wel zal er voor de
volgende activiteiten iets via de website www.sintvitusparochie.nl worden
aangeboden:
- 15 febr.: stilte en meditatie in de veertigdagentijd, hierbij de link >>>
- 22 febr.: bijbelboek Ruth (volgt)
De ‘laatste zeven woorden van Jezus’ (Klarinetstuk op 14 maart gepland) wordt
verschoven naar voorjaar 2022!
Lectio Divina over het bijbelboek Job
U kunt zes keer een lectio divina volgen. Ga hiervoor naar ons YouTube-kanaal.
Deze staan allemaal op de website. Begin maart zal, voor wie wil, via het scherm een
lectio divina te volgen zijn waarbij we elkaar kunnen spreken en zien over het laatste
gedeelte van het boek Job. U kunt zich daarvoor opgeven bij pastor Minnema:
pastor.minnema@sintvitusparochie.nl
Ludieke acties voor verbouw Titus Brandsma Huis
In de afgelopen weken is het Titus Brandsma Huis steeds leger geworden.
Kamer voor kamer is het huis leeggemaakt. Zo kan begin maart de verbouwing
beginnen.
Ter ondersteuning van het project zijn er vier acties gestart in onze parochie!
1. Flessenbonnenactie. Achter in de parochiekerken van Leeuwarden, Wytgaard
en Wergea staan dozen waar men statiegeldbonnen in kan doen.

2. Taartenbakactie. Een aantal parochianen wil voor andere parochianen brownies,
een cake of een eenvoudige taart bakken. Uw bestelling kunt u plaatsen via de
website www.sintvitusparochie.nl , per email kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of
bellen naar 058-2120984 (di + vrij morgen van 9:30 -11 uur).
3. Virtueel kaarsje opsteken. Vanwege de coronacrisis is het voor veel mensen niet
meer mogelijk om naar de kerk te gaan en een kaarsje op te steken. U kunt via
www.sintvitusparochie.nl aangeven voor wie u een kaarsje wilt opsteken en in welke
kerk u het kaarsje wilt laten branden. Het kaarsje wordt in de weekendliturgie
opgestoken.
4. Christoffel. Deze maand kunt u ook Christoffelmedailles kopen voor € 1,50.
In elke kerk zijn er een paar exemplaren via de kosters te verkrijgen. In de
Bonifatiuskerk ook via de kerkwachten, op zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Voedselbank
In de vastentijd staan achter in de kerken weer manden om houdbaar voedsel in te
doen. Als u liever niet naar de kerk komt in deze coronatijd kunt u contact opnemen
met pastor Minnema.
Vieringen op zaterdag en zondag
zat. 20 febr.
19 u. Dominicuskerk - reservering nodig; gestreamde viering
zon. 21 febr. 9.30 u. Maria Tenhemelopn. - geen reservering nodig
11 u. Bonifatiuskerk – reservering nodig
zat. 27 febr.
zon. 28 febr.

19 u. Dominicuskerk – reservering nodig; gestreamde viering
9.30 u. LET OP: Maria Tenhemelopn. – geen reservering nodig
11 u. Bonifatiuskerk – reservering nodig

Alleen voor de weekendvieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk moet
gereserveerd worden, omdat we maar 30 kerkgangers kunnen ontvangen.
Aanmelden moet vóór vrijdagochtend 11.00 uur! Opgeven het liefst via de website
www.sintvitusparochie.nl of via de email kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, met
vermelding van uw telefoonnummer, postcode en huisnummer. (Eventueel
telefonisch: 058-2120984 dinsdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur).
Op zondag 28 februari is er vanwege de lockdown nog geen viering in Wergea.
Omdat de kerk in Wytgaard ruimer is en men er om de banken heen kan lopen zal
daar de viering zijn om 9.30 uur.
Dinsdag 23 februari 19 u. is er wel een viering in Wergea/Warten.
Kijk voor de gestreamde vieringen op ons YouTube-kanaal of als u later wilt kijken
op de overzichtspagina met alle online vieringen
Gewijzigde openingstijden en telefoonnummers kerkelijk bureau
In verband met de verbouwing van het Titus Brandsmahuis zal het kerkelijk bureau
voorlopig alleen op dinsdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar zijn op 0582120984 (evt. 06 - 82 40 36 80) van 9.30 tot 11.00 uur. De binnenkomende mail
wordt elke dag gelezen: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Pastoor van der Wal, 058-2894090
Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205
Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682

